
All Day Breakfast tot 16:00  
 
 
Early Birdie €4,90 
Dik bruin boerenbrood royaal belegd met ham, kaas, appel en zoetzure rode ui 
 
Healthy Golfer Bowl €6,90 
Met romige yoghurt, blauwe bes, krokante muesli en frambozencompôte 
 
Tiger Toast €7,90 
Met hüttenkäse, peer, honing en gebrande hazelnoten 
 
Serra Tosti €4,90  
Kaas of Ham & Kaas   
 
Tosti Catalan €6,90 
Met jamon serrano, kaas, rucola, zongedoogde tomaat en pijnboompitjes 
 
Lunch van 12:00 tot 16:00  
 
 
Ockenburghse Kroketjes €7,90 
Twee ambachtelijke kroketten op stevig boerenbrood met grove Groningse mosterd 
 
Gerookte Makreel & Rode Biet €7,90  
In een knapperig broodje met zoetzure komkommer, bladspinazie en appel 
 
Omelet Bacon Chèvre  €9,90 
Luchtig gebakken met crispy bacon, zachte geitenkaas, jonge spinazie en verse 
groene kruiden 
 
Oude Rotterdamsche Kaas €8,90 
Op een grote baguette met een homemade jam van bacon, bier en maple syrup 
 
Geroosterde Pompoensoep €7,90 
Met een espuma van kokos, cress en een drupje chili-olie 
 
Baguette Korean BBQ Chicken €10,90 
In soja, chili en gember gemarineerde kippendij met sesam, knoflook en limoen, 
crudité en een jalapeño pepertje 
 
Pumpkin Bowl €12,90 
Salade van spelt, geroosterde pompoen, bladspinazie, geitenkaas, hazelnoot en 
beurre noisette 
 
Serra Burger €14,90 
Een medium gebakken burger van biologisch rundvlees met gesmolten cheddar op 
een traditionele brioche met avocado-aioli, rode ui en tomaat (met krokante frites en 
huisgemaakte coleslaw + €3,00)  



 
Beyond Vegan Burger €14,90 
Het merk ‘BEYOND’ verovert de wereld met haar bejubelde vleesvervangers. Geniet 
hier van de Beyond Vegan Burger met vegan cheddar, avocado-aioli, rode ui en 
tomaat (met krokante frites, vegan mayonaise en huisgemaakte coleslaw + €3,00)  
 
  
Bites  all day 
 
Serra Crunchy Nuts €3,90 
 
Zoete Aardappelfrites €4,90 
Met sriracha-chilimayonaise & grof zeezout 
 
Queso Manchego €5,90 
Spaans borrelkaasje in knoflookolie met tijm, rozemarijn en chili 
 
Pulpo a la Gallega €7,90 
Tapa van inktvis in extra vièrge olijfolie, paprikapoeder en laurier 
 
Kaasstengels van de Haagsche Croquetterij €6,90 
Met sweet chili  
 
Biologische Bitterballen van Weiderijck €7,90 
Met Franse mosterd 
 
Vegan Bitterballen €7,90 
Met Franse mosterd 
 
Breekbrood €8,90 
Met avocado-aioli, olijfolie en grof Maldon zeezout  
 
Crunchy Calamares €8,90 
Met huisgemaakte avocado-aioli en limoen 
 
Bali Slow Ribs €15,90 
Onze lekker los gebakken klassieker in soja, lente-ui, koriander, verse chili en 
notenkruim  
 
Borrelgarnituur €16,90 
Bitterballen van Holtkamp, vlammetjes, Haagsche kaasstengels en kipnuggets   
 
The Fish Market €23,90 
Het beste van de zee, samengeschoold op een mooie plank   
Crunchy calamares / makreel met appel / schelpjes van het seizoen / pulpo a la 
gallega 
 
The Butcher €26,90 
Een carnaval voor carnivoren, uitgestald op hout, perfect om te delen   



Bali slow ribs / venkelsalami / Jamon Duroc / yakitorispiesjes / draadjesvlees 
bitterballen van Holtkamp 
 
 
Kids all day 
 
Tosti €4,50   
Kaas of Ham & Kaas   
 
Kipnuggets €7,90  
Met frietjes, appelmoes en groentjes   
 
Ola Raketje €1,50  
 
 
Salade all day 
 
Pumpkin Bowl €12,90 
Salade van spelt, geroosterde pompoen, bladspinazie, geitenkaas, hazelnoot en 
beurre noisette 
 
 
 

Voor vanaf 17:00  
 
Carpaccio van rode biet €6,90 
Met zachte geitenkaas en een notencrumble 
 
Geroosterde Pompoensoep €7,90 
Met een espuma van kokos, cress en een drupje chili-olie 
 
Gegrilde Coquilles €11,90 
In de schelp met een lemon beurre blanc, kervel, romige boter en witte wijn 
 
 
 

Hoofd vanaf 17:00  
 
 
Golfer Special €14,90 
Na het golfen lekker samen napraten met een wisselende easy special 
 
Grilled Chicken Skewers €16,90 
Spiezen van gegrilde kippendij met een linoenpindasaus, knapperige uitjes en frites 
 
Serra Burger €17,90 
Een medium gebakken burger van biologisch rundvlees met gesmolten cheddar op 
een traditionele brioche met avocado-aioli, rode ui, tomaat, krokante frites en 
huisgemaakte coleslaw  



 
Beyond Vegan Burger €17,90 
Het merk ‘BEYOND’ verovert de wereld met haar bejubelde vleesvervangers. Geniet 
hier van de Beyond Vegan Burger met vegan cheddar, avocado-aioli, rode ui, 
tomaat, krokante frites, vegan mayonaise en huisgemaakte coleslaw  
 
Black Angus Steak  €23,90 
Met een Argentijnse chimichurri, geroosterde winterwortel en pastinaak 
 
Dorade €23,90 
Krokant op de huid gebakken, op een Pernod venkelcrème met schelpjes, zeekraal, 
geroosterde venkel en een espuma van kreeft 
 
Pulpo €25,90 
Inktvis gegrild in ras el hanout met een crème van zoete aardappel, zwarte inktvis-
aioli en gegrilde groene asperge 
 
 
 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites 
Optie: zoete aardappelfrites  €2,90  

 
 
 

Na all day 
 
Verse Appeltaart €4,90 by Non uit De Lier   
Met slagroom (+ €0,50 ) 
 
Passievrucht & Witte Chocolade Cheesecake €6,90 by Non uit De Lier  
 
Stroopwafel Cheesecake €7,90 by Non uit De Lier  
Met caramel en cookie crumble 
 
Pavlova €9,90 
Een torentje van krokante meringue, room, bosvruchten en verse munt 
 
Italian Cannoli €8,90 
Met een crème van mascarpone, hazelnoot en witte chocolade 
 
 
Golf Take Away 
 
Brownie €2,95  
 
Gourmet Muesli Bar €2,95 
 
Big Chocolate Chip Cookie €2,95 
 



AA Sports Drink XL €3,95 
 
Bronwater XL €2,95  
 
 
 
  
 


