Event
Menu’s

GOLFCENTER SEVE

LUNCH

Met 80 verlichte, verwarmde en overdekte
driving range afslagplaatsen en een parkachtige golfbaan is Golfcenter Seve de
grootste trainingsaccomodatie van
Nederland. Seve streeft ernaar iedere golfer
op zijn of haar spelniveau uit te dagen en
zichzelf te overtreffen.

Menu 1 - € 15,- pp

Midden in het centrum van Rotterdam is
Golfcenter Seve de unieke locatie voor
golfend en culinair Nederland.

- Mini Wagyu hamburger
- Clubsandwich
- Tomatensoep met basilicum en zure room
- Avocado pita met komkommer en blauwe kaas
- Couscous salade
- Churro’s met chocoladesaus

Menu 2 - € 19,50 pp
- Mini Wagyu hamburger met 5J ham
- Clubsandwich
- Pittige kippensoep met coucous en rode peper
- Beef pita met padron peper
- Argentijnse gamba met groene kruiden olie
- Couscous salade
- Cheesecake met rood fruit

Menu 3 - € 24,50 pp

KEUKEN
Wie van lekkere wijnen en bijzondere gerechten houdt, is bij Golfcenter
Seve op de juiste plaats. Want naast
unieke golffaciliteiten biedt Seve een
verrassende internationale menukaart.
U kunt genieten van de mediterrane
keuken, met een twist.
De gerechten worden samengesteld
uit verse ingrediënten van de beste
leveranciers. Er worden kleine, mooie
gerechten geserveerd om met elkaar
te delen, het zogenaamde ‘Shared
Dining’. Laat u verrassen door de
unieke bereidingen uit de Josper, een
Spaanse houtskool gestookte oven.
Het assortiment van ruim 150
verschillende wijnen is met met zorg
geselecteerd, een groot gedeelte
hiervan is per glas te bestellen. Ieder
gerecht heeft een eigen smaakbeleving, een goed glas wijn mag hierbij
niet ontbreken.

- Mini Wagyu hamburger met 5J ham
- Gestoomd broodje met gemarineerd buikspek en
zoetzuur van komkommer
- Schuimige aardpeersoep met witte truffelolie
- Mini pita met gamba’s pilpil
- Gegratineerde oester met Hollandse spinazie
- Couscous salade
- Dulche leche met pistache en meringue

BORREL

DINER

Menu 1 - € 8,50 pp

Menu 2 - € 12,50 pp

- Nootjes en olijven óf oude Rotterdamse kaas
- Grillworst met scherpe mosterd
- Bitterbal met mosterd
- Mini pita met krokant gebakken spek met
piccalilly mayonaise
- Pincho kipsalade met zoetzure komkommer

- Nootjes en olijven óf oude Rotterdamse kaas
- Grillworst met scherpe mosterd
- Osseworst met zure uitjes, peper, zout en tafelzuur
- Bitterbal met mosterd
- Mini pita met warm vlees en ui compote
- Pincho met rood vlees en padron peper
- Gevuld half hoeve eitje op klassieke wijze

DINER 1

DINER 2

€ 32,- pp

Flat bread
Met hummus en tzatziki
Shells
Mosselen uit de Josper met venkel
en citrus
Chicken curry
Kip kerrie pincho met zoetzure
komkommer

€ 37- pp
Ook te bestellen als walking dinner.
Flat bread
Met hummus en tzatziki
Calamaris
Met citroenmayonaise
Josper baked aubergine
Met zout, peper en olijfolie
5J
Ibericoham kroketje

Ribfingers
Zacht gegaarde mini spareribs
zonder bot met huisgemaakte
bbq saus
White fish
In de oven gegaarde schelvis met
citrus en dille
French fries
Met mayonaise
Ratatouille
Gebakken groenten met Italiaanse
verse kruiden

Chicken
Met verschillende bereidingen van
mais, rozemarijn en knoflook
Papillote
Wijting met venkel, groene kruiden
en chilipeper
French fries
Met mayonaise
Ratatouille
Gebakken groenten met Italiaanse
verse kruiden

Churro’s
Met chocolade en karamel saus

Cheesecake
Met warm rood fruit

Extra te bestellen bij alle menu’s
Citrus Scropino met prosecco € 6,50 pp

Menu 3 - € 16,50 pp
- Nootjes en olijven óf oude Rotterdamse kaas
- Gevuld half hoeve eitje op klassieke wijze
- Osseworst met zure uitjes, peper, zout en tafelzuur
- Krokante spek met piccalilly mayonaise
- Bitterbal met mosterd
- Mini pita met gamba pilpil en citroen mayonaise
- Pincho met steak tartaar en truffel olie
- 5J Ibericoham kroketje

DINER 3

DINER 4

DINER 5

Flat bread
Met hummus en tzatziki
Argentinian gamba
In de Josper gegrild met olijfolie en
groene kruiden
Avocado
In de vorm van een salade op een
pincho met blauwe kaas en komkommer
Chicken
Krokant gefrituurd met knoflookmayonaise

Oyster
Met citroen en mayonaise
Cristal bread
Met tomaat en 5J Iberico ham
Eggplant
In de Josper gegaarde aubergine
met zout, peper en olie
Calamaris
Met citroenmayonaise
Bravas
Geserveerd met pittige bravas
saus

Crab
Gevuld met eigen vlees, creme
fraiche en haringkuit
Foie vs 5J
Pincho met eendenlever en
5J Iberico ham
Beef & Oyster
Tartaar van rund met oester en
bieslook
Burrata
Met tomaat en basilicum

Salmon
Met tomatensalsa, basilicum en
pijnboompitten
Soft beef
Zacht gegaard rundvlees met
zoetzure uitjes en jus
French fries
Met mayonaise
Ratatouille
Gebakken groenten met Italiaanse
verse kruiden

Celeriac
Koffiekopje met schuimige knolselderijsoep en truffelolie

Jerusalem artisjoke
Schuimige aardpeersoep met
truffelolie en gekonfijte eend

Cod
Gebakken kabeljauw met venkel,
sherry en dragon
Entrecote
Uit de Josper, met knoflook, tijm en
rozemarijn
Roasted potatos
Met Italiaanse kruiden
Ratatouille
Gebakken groenten met Italiaanse
verse kruiden

White fish
In zijn geheel gegaarde witvis
BBQ beef
Ossenhaas uit de Josper, met
gegrilde groene asperges
Dutch pride
Gebakken roseval aardappels met
tijm en rozemarijn
Ratatouille
Gebakken groenten met Italiaanse
verse kruiden

Grand dessert
Selectie van verschillende desserts
van de kaart

Grand dessert
Selectie van verschillende desserts
van de kaart

€ 42 - pp

Dulce leche
Met meringue en pistache

€ 47- pp

€ 62- pp
Ook te bestellen als walking dinner.

PACKAGE DEALS
GOLF EXPERIENCE + LUNCH MENU 2
Experience van 2 uur. Onder leiding van een zeer bekwame golfprofessional ervaart u
de basis van de golfsport. Onder andere putten, chippen en afslaan op de driving range.

GOLF EXPERIENCE + BORREL MENU 2
Experience van 2 uur. Onder leiding van een zeer bekwame golfprofessional ervaart u
de basis van de golfsport. Onder andere putten, chippen en afslaan op de driving range.

GOLF EXPERIENCE + DINER MENU 3
Experience van 2 uur. Onder leiding van een zeer bekwame golfprofessional ervaart u
de basis van de golfsport. Onder andere putten, chippen en afslaan op de driving range.

€ 49 pp

€ 39 pp

€ 69 pp

Wilt u meer informatie?
Wij geven de voorkeur aan een
persoonlijk gesprek waarbij het
arrangement volledig op maat kan
worden gemaakt, zodat het aan al uw
wensen en behoeften zal voldoen.
Neem contact met onze receptie
010-418 881 48 , of mail naar
events@seve.nl.

