
Restaurant Wassenaarse Golfclub Rozenstein 
NGF Competitie 2022 

 
 
Voor u en uw medespelers staat het competitieseizoen weer voor de deur. Dit betekent dat er voor 
u en uiteraard ook voor ons nog een aantal weken resten om alles in goede banen te leiden. Het is 
dan ook de reden dat wij u reeds nu proberen te informeren over hetgeen wij voor u en uw mede-
spelers kunnen betekenen. 
 
Lunchbuffet 
Tijdens het middaguur bestaat er de mogelijkheid om te lunchen. U kunt kiezen tussen het lunch-
buffet of gebruik maken van de uitgebreide lunchkaart. Wilt u dan uw keuze voorafgaand aan de 
ochtendwedstrijd doorgeven aan de bar. 
 
Buffet bestaande uit kopje soep, verschillende luxe belegde broodjes (wit, bruin, hard en zacht), 
diverse soorten fruit, melk, karnemelk en water. De prijs voor dit luncharrangement bedraagt € 16,95 
per persoon/per arrangement. 
 
Diner 
Na de middagronde kunt u bij ons blijven dineren. Wij geven u hiervoor een menusuggestie: 
 

Kleine salade huisgerookte zalm met gamba’s, avocado en limoen 
 

       
 

Gebraden kalfslende met pepersaus en bijpassend garnituur en frites 
 

Of 
 

Gegrilde zeebaarsfilet met kreeftenschuim en rivierkreeftjes met bijpassend garnituur en frites 
 

       
 

Koffie en bonbons 
 
De prijs voor dit menu bedraagt € 28,95. Neemt u alleen het hoofdgerecht dan is de prijs € 20,95 
per persoon. 
 
Reserveren 
Wilt u gebruik maken van de luncharrangementen en/of het diner dan kunt u dit vier dagen voor de 
competitiedatum aan ons door geven (070-517 88 99). Mocht u andere wensen hebben, dan is dit 
uiteraard ook mogelijk. Dit dient u dan wel vier dagen voor de aanvang van de competitie aan ons 
door te geven zodat wij alles voor u kunnen regelen. 
 
Wanneer wij niets van u vernemen voor de competitiedag gaan wij ervan uit dat u van alle geboden 
mogelijkheden geen gebruik wenst te maken. Houdt u er tevens rekening mee, dat indien u op de 
desbetreffende competitiedag nog bestellingen wilt doen, wij u niet kunnen garanderen dat alles in 
huis is of dat wij dit op tijd voor u kunnen serveren. Denkt u hierbij vooral aan het op het laatste 
moment plaatsen van bestellingen voor de lunch en diner. 
 
Wij zien de competitie met veel plezier tegemoet en zullen er alles aan doen om het u en uw team-
genoten tijdens deze dagen bij ons op de Wassenaarse Golfclub Rozenstein zo goed mogelijk naar 
de zin te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Thomas Oostveen en medewerkers 


