
 

  

  
Heeft u iets te vieren? 

  
Dé locatie voor 

Uw trouwerij 
Uw feest 
Uw borrel 

Uw golfuitje 
Uw bedrijfsuitje 

 

  

  
   

  



BASIC BORREL ARRANGEMENT 
  
Borrel van 2 uur € 17,50* per persoon  
  
Ontvangst met een glas Kir Royal, vervolgens onbeperkt consumpties – pils, wijn, 
fris en warme dranken  
Gesorteerde noten en zoutjes  
Bitterballen, kaasblokjes en olijven  
   

FINGER FOOD ARRANGEMENT 
  
Borrel van 2 uur € 17,50* per persoon + € 4,95 extra p.p.  
  
Basic Borrel arrangement waarbij de “basic” hapjes vervangen worden door 
luxere fingerfood hapjes, zoals o.a. toastje met brie en walnoot, mozzarella 
spiesje met tomaat, soesje met roompaté en toastje met gerookte zalm en 
kappertjes.  
   

TAPAS ARRANGEMENT 
  
Borrel van 2 uur € 17,50* per persoon + € 4,95 extra p.p.  
  
Basic Borrel arrangement waarbij de “basic” hapjes vervangen worden door tapas, 
denk aan; albondiga’s, spinazie/kaas-kroketjes, tortilla espagnol, empanada 
chorizo, garnalen kroketjes en patatas bravas. 
  

WALKING DINNER ARRANGEMENT 
  
Basic borrel arrangement waarbij de “basic” hapjes vervangen worden door 
diverse rondes kleine gerechtjes.  
  
Bijvoorbeeld: glaasje soep, mini saté, scampi spies, gehaktballetje in tomatensaus, 
loempia gevuld met pekingeend en hoi-sin, carpaccio, mini broodje pulled pork, 
tiramisu picolo.  
  
Borrel van 2 uur € 17,50* per persoon met onderstaande 
uitbreidingsmogelijkheden keuze uit:  
  
4 kleine gerechtjes van het walking dinner arrangement € 6,95 extra p.p.   
6 kleine gerechtjes van het walking dinner arrangement € 10,95 extra p.p.  
8 kleine gerechtjes van het walking dinner arrangement € 14,95 extra p.p.  
  
Bij verlenging € 3,25 p.p. per ½ uur – Hierbij berekenen wij het aantal personen 
dat bij aanvang is aangegeven.  
  
Dit arrangement is geldig voor 20 – 130 personen – Alle bedragen zijn inclusief 
btw 
  

  



GOLFARRANGEMENT 

All-in golfarrangement 1 € 42,50 p.p.*  

1 uur instructie op ons deels overdekte, verwarmde en verlichte Driving  Range 

Heerlijke stamppot schotel of saté schotel (vanaf 20 pers. in buffetvorm) 2 uur 

drankuitkoop (bier, fris en wijn)  

 * minimaal aantal deelnemers:  8 

   

  

  

GOLFARRANGEMENT  

  

All-in golfarrangement 2 € 52,50 p.p. * 

2 uur instructie en daarna onderlinge wedstrijd op ons deels overdekte, 

verwarmde en verlichte Driving Range. 

Heerlijke stamppot schotel of saté schotel (vanaf 20 pers. in buffetvorm)  

2 uur drankuitkoop (bier, fris en wijn)  

* minimaal aantal deelnemers:  8  
   

  

  
  

Benieuwd naar onze andere arrangementen?  

  

We zijn er trots op dat Golfbaan Schinkelshoek ook voor niet golfers een 

bijzondere locatie is. Afgelopen jaar hebben we feesten georganiseerd voor 

families en vrienden, reünies en jubilea.  

U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend langs te komen om de sfeer te 

proeven. Onder het genot van een drankje kunnen we samen de mogelijkheden 

bespreken. Maak een afspraak met een van onze collega's van de afdeling 

sales op 010- 4602139 of bekijk al onze arrangementen op de website: 

www.golfbaanschinkelshoek.nl  

  
    

http://www.golfbaanschinkelshoek.nl/


  

Bent u van plan een uitje te organiseren met vrienden, familie of collega's?  

  

Met een golfarrangement van Golfbaan Schinkelshoek bent u verzekerd van het 

leukste en gezelligste teamuitje van de regio! 

Onder leiding van ons team enthousiaste instructeurs maken de deelnemers 

kennis met de golfsport. Wij maken er graag samen met u een onvergetelijke dag 

van voor u en uw gasten. 

   

  

 

  
  

  

 
 


