
                 WARME DRANKEN:                       BIEREN:

                 Koffie/thee €.2,40                       Bitburger pils flesje €.2,50

                 Chocomel €.2,60                       Radler €.2,50

                 Decafé €.2,40                       Jupiler €.2,35

                 Cappuccino €.2,50                       Erdinger €.3,95

                 Koffie verkeerd €.2,50                       Grimberger triple €.3,75

                 Expresso €.2,40                       Grimberger dubbel €.3,50

                 Latte machiato €.3,15                       Palm flesje €.2,50

                      Lindeboom donker bier €.2,50

                 FRISDRANKEN:                       Kriek kersenbier €.3,00

                 Cola €.2,40                       Liefmans fruitese €.3,00

                 Cola light €.2,40

                 Fanta €.2,40                       LIKEUREN:

                 Fuze citroen €.2,50                       Advocaat €.3,50

                 Bitter lemon €.2,40                       Likeur €.3,50

                 Tonic €.2,40                       Kloezenaerke Port wit €.3,50

                 Appelsap €.2,45                       Tia Maria Port rood  €.3,50

                 Cassis €.2,45                       Gran Marnier Aelske €.3,50

                 Chocomel €.2,45                       Jonge jenever €.3,50

                 Fristi €.2,45                       Port  

                 Jus d'orange €.2,45                       Aelske  

                 Melk €.2,10

                 Rivella €.2,40                       WIJNEN:

                 Chaudfontaine sparkling €.2,40                       Rood €.3,50

                 Chaudfontaine still €.2,40                       Wit €.3,50

                 Sprite €.2,40                       Rosé €.3,50

                 Milkshake €.2,95
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                  ONTBIJTEN:                        GEBAK:

                    1  Vla (zie vitrine) €.2,75

                  Iedere zondagmorgen lekker uitslapen,                     2  Warm appelgebak met ijs en slagroom €.4,15

                  dan ontbijten van 09.30 tot 11.30 uur

                  voor € 15,00.                     3  Extra slagroom €.0,50

Aansluitend eventueel gezellig een ronde                         KINDERKAART:SENIOREN EN KINDEREN

                  midgetgolfen.                     4   Pannenkoek naturel (24 cm) €.4,00

                         met poedersuiker, stroop

                  Dit kan voor de combinatieprijs van                     5    Naturel met jam €.4,50

                  € 18,50 pp. € 19,00                     6    Met appel (24 cm) €.6,00

                    7    Met ijs en slagroom €.7,00

                 Het ontbijt bestaat uit:                     8    Met spek €.6,00

                 . Diverse broodjes  9    Poffertjes (12stuks) €.3,75

                 . Boter

                 . Gekookt ei en zoet beleg                   10   Kinderfrites €.2,65

                 . Vlees en kaas                   11   Frikandel €.1,75

                 . 2 koppen koffie of thee                   12   Bitterballen 4 stuks €.2,00

                 . Jus d'orange                   13   Kipnuggets 5 stuks €.2,00

                   Garnering                   14   Mayonaise €.0,50

                  15   Curry €.0,50

                  16   Appelmoes €.0,50

                  17   Kinder schepijsje met slagroom €.3,00

    5 6



HARTIGE PANNENKOEKEN 30 CM                       POFFERTJES:

18 Boeren pannenkoek: €.12,25 53 Poffertjes met poedersuiker €.3,75

Spek-ham-salami-championschampions 54 Poffertjes met poedersuiker/ €.4,10

19 Boeren pannenkoek €.12,95                       slagroom

Spek-ham-champ.-ui-tomaat 55 Poffertjes met poedersuiker/ €.5,00

20 Pannenkoek met champ.- €.11,00                       slagroom en ijs
ui en tomaat

21 Pannenkoek ham-kaas €.12,50

22 Boerendochter met €.13,50

kippenragout en champ.

23 Spekpannenkoek €.10,50

24 Spek-appelpannenkoek €.11,50

25 Ham-kaas-ananas pannenkoek €.12,50

26 Spek en ui €.10,50
27 Spek-salami-ham €.11,50
28 Ham en champignons €.10,50
29 Ham en ananas             €.10,50

30 Pannenkoek kaas        €.10,50 

31 Kaas appel                                           €.10,50

32 Kaas ananas €.10,50

                                                                                                                  met ananas, ijs/slagroom   

                                                                                                                         met appel                                                                                                                            €.9,50  

                                                                                                                     met warme kersen, ijs/slagroom                                                                                                                            €.10,50  

                                                                                                                              met advocaat, ijs en slagroom7 9  

                                                                                                                          met banaan, ijs en bananensaus  



             FRITES MET SNACKS:                     TOSTI'S:

56 Grote portie frites €.2,75

57 Lunchkroket €.1,95 74 Tosti met kaas €.3,95

58 Frikandel €.1,80 75 Tosti met ham €.3,95

59 Bitterballen (8 stuks) €.4,00 76 Tosti met ham en kaas €.4,50

60 Portie mayonaise €.0,50 77 Tosti met kaas-ham-ananas €.4,95

61 Curry €.0,50 78 Tosti met ham-kaas-tomaat-ui €.5,50

62 Klein schaaltje appelmoes €.0,50

             WARME GERECHTEN:                Iedere zondagmorgen lekker ontbijten

63 Dagsoep uit eigen keuken kleine kop €.4,50                van 09.30 tot 13.00 uur voor € 15,00  

64 Wienerschnitzel met mayonaise en sla €.12,95                per persoon.

65 Schnitzel met champignonsaus €.13,95               Daarna eventueel gezellig midgetgolven

saus, sla en mayonaise               voor de combinatieprijs van € 18,50 pp. van €.19,00 p/p.  

66 Schnitzel met stroganoff-saus, €.13,95

mayonaise en sla

67 Schnitzel met gebakken champ., ui, €.13,95

frites, sla en mayonaise

68 Goulash met sla en mayonaise €.11,95

69 Zuurvlees met sla en mayonaise €.11,95

70 Kippenragout met sla en mayonaise €.13,95

71 Saté, saus, sla en mayonaise €.14,50

72                      ETEN/DRINKEN & PANNENKOEKEN  

73

 Bovenstaane gerechten met frites  

of gebakken aardappel schijfjes 10 11



                    SPECIAAL VERS BROOD UIT DE OVEN: BAUERN  BRÖD  

80  Ham of kaas €.6,50 

81  Ham Kaas ei tomaat €.7,95  

82  Lunch kroket  €.4,95  

83  Tonijn salade €.4,95  

84  Panini broodje zw schink-pesto-courget-garnering €.6,50  

85  Panini broodje olijfolie-pesto-courgette- €.6,50  

86 Panini broodje pesto-ham-kaas-tomaat €.6,50

87  uitsmijter 3 eieren ham-salade €.8,95

gemengde salade  

 BOVENGENOEMDE GERECHTEN INCL. SLA   

    

   

BORRELGARNITUUR:

12 bitterballen met mosterd €.5,95

12 gemengde snacks met mayo en €.6,95  

curry  
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             ZOETE PANNENKOEKEN:                       MIDGETGOLF  

33 naturel  - poedersuiker €.6,25  

34 met 2 bollen ijs €.9,50                       Midgetgolf per ronde €.4,75

35 met aardbeienconfiture €.6,50

36 met abrikozenconfiture €.6,50                       Kinderen van 6 t/m 12 jaar €.2,00

37 met fruitcoctail en slagroom €.9,50

38 met fruitcoctail, slagroom en ijs €.11,50                       10 Rondenkaart €.40,00

39 perziken en slagroom €,9,50

40 perziken, ijs en slagroom €.11,50

41 ananas en slagroom €.9,50

42 ananas, ijs en slagroom €.11,50

43 appel en poedersuiker €.10,50

44 appel en kaneel €.9,50

45 warme kersen en slagroom €.10,50

46 warme kersen, ijs en slagroom €.11,50

47 advocaat en slagroom  €.10,50

48 advocaat, ijs en slagroom €.11,50

49 warme chocolade, ijs en slagroom €.11,50

50 warme chocolade-ijs-advocaat-slagroom €.12,00

51 bananen en bananensaus  

52 bananen en bananensaus-ijs-slagroom €.12,00
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                   ETEN/DRINKEN & PANNENKOEKEN                IJSCOUPES (3 bollen ijs)
                   Hole 19 biedt ruimte aan 30 gasten en beschikt 88 Vanille-roomijs met ananas en €.5,25

                   bovendien over 100 m2 overdekt terras welke  slagroom

                   net als de midgetgolfbanen 's avonds sfeervol                 89    Vanille-roomijs met ananas enSorbet : vanille-roomijs, fruitcocktail €.5,25

                   zijn verlicht.                      saus en slagroom
                   Diverse oudhollandse spelen kunnen uw verblijf                90       Sorbet: vanille-roomijs, fruitcocktail-Pech melba: €.5,25

                  bij ons extra plezierig maken.                         vanille-roomijs, perzik en slagroomvanille-roomijs, perzik en slagroom

               91   Dame Blanche: vanille-roomijs,Dame blanche: vanille-roomijs €.5,25
                 In het pannenkoekenhuis "Hole 19" kunt u terecht                         chocolade saus en slagroomchocoladesaus en slagroom

                  voor geheel verzorgde midgetgolfparty's.                92    Vanille-roomijs met bosbessensausVanille-roomijs met bosbessensaus €.5,25

               93   Vanille-roomijs met aardbeiensausVanille-roomijs met aardbeiensaus €.5,25
                 Hole 19 voor: en slagroom

                * personeelsverenigingen                94    Casino Royal:Casino Royal: €.5,25

* verjaardagspartijen                           Vanille-roomijs, advocaat enVanille-roomijs, advocaat en slagroom

(voor kinderen en volwassenen)                95    Kinderijsje met slagroomKinderijsje met slagroom €.3,25

* buurtverenigingen

* familiefeesten

* communiefeest (tijdig reserveren)

                  Wij zijn dagelijks  geopend van 1 april tot 21 oktoberWij zijn dagelijk geopend van 1 april tot 31 okober. oktober

van 10.00 tot 21.00 uur.

                  Onze keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur. geopend van 12.00 tot 20. 00 uur

  Voor inlichtingen en reserveringen kunt u bellen
                  naar nummer: 0631010900 .naar nummer: 06-31010900.

                 Ons e-mailadres is: info@midgetgolf-stein.nl             Informatie nodig over allergenen?
                   of bezoek onze website www.midgolf-stein.nl                          Vraag het ons!

Wij zijn te bereiken via de ingang  13

  aan de Mauritsweg t.o.

HET IBIS HOTEL







  

 

 
 
 



 


