
GREENFEE(S) + GOLF & EAT ARRANGEMENTEN 

 

Natuurlijk kan u bij ons lekker genieten van een rondje golf met een Greenfee op onze bosrijke 
Golfbaan Midden-Brabant op landgoed de Utrecht. Echter kan u voor- of na een heerlijk dagje golfen in 
het Bourgondische Brabant ook gezellig vertoeven in het sfeervolle horecaetablissement “Boshuys klein 
Utrecht” gevestigd op het golfcomplex! 
 

Voor- of na alle sportieve inspanningen gedurende de dag kunt u heerlijk ontspannen in huiselijke sferen. 
Het horecateam ontzorgt u volledig en laat u genieten van pure, met liefde gemaakte gerechten in 
combinatie met gemoedelijke gastvrijheid. Even lekker bijkomen voordat u weer huiswaarts gaat. 
 

U kunt kiezen uit de onderstaande Golf & Eat Arrangementen. Dit is golf en horeca samen voor één 
totaalprijs incl. een mooie korting t.o.v. ‘los’ greenfee en/of horeca. Heeft u echter andere wensen 
m.b.t. tot horeca, dan staan zij u graag te woord. 
 
 
 
 
 

 
Greenfee tarieven (in het reguliere golfseizoen) 

 

Greenfee 18 holes € 67,50 

Greenfee 9 holes € 45,- 

Late-fee na 16.30u (all you can play tot donker) € 45,- 

Dagkaart PAR-3 Pitch & Putt baan (toegang zonder ervaring!) € 10,- 
 

Het reguliere golfseizoen loopt van medio maart t/m medio november. Tijdens de ‘winterperiode’, van 
medio november t/m medio maart, gelden andere tarieven. Jeugd t/m 18 jaar krijgt 50% korting bij 
minimaal 1 meespelende volwassene in de flight en alles op de tarieven in het reguliere golfseizoen. 
 



Arrangement tarieven (in het reguliere golfseizoen) 

 
 
 

(1.) Arrangement | Greenfee + 2 Gangen | Voor- & Hoofdgerecht* 

 

Prijs met 18 holes ronde: € 94,50 

Prijs met 9 holes ronde: € 72,50 
 
* Voor aankomst kunt u kennisnemen van de keuze van de gerechten, bij alle keuzes zijn zowel vlees-, vis- 
en vega-gerechten te kiezen. 

 
 

(2.) Arrangement | Greenfee + 3 Gangen | Voor-, Hoofd- & Nagerecht* 

 

Prijs met 18 holes ronde: € 103,00 

Prijs met 9 holes ronde: € 81,00 
 
* Voor aankomst kunt u kennisnemen van de keuze van de gerechten, bij alle keuzes zijn zowel vlees-, vis- 
en vega-gerechten te kiezen. 

 
 
(3.) Arrangement | Greenfee + Lunch | ’12 uurtje Vlees / Vega’ 
 
De lunch kan alleen voor- of na de ronde worden genuttigd en bij 18 holes, dus niet tussen de 1e en 2e 
baanlus in. 
 

Prijs met 18 holes ronde: € 78,00 

Prijs met 9 holes ronde: € 56,00 
 

VLEES: Koffie/thee | 2 sneetjes Boshuys brood | ham & kaas | gebakken ei | rundvlees kroket | kopje soep  

VEGA: Koffie/thee | 2 sneetjes Boshuys brood | brie & honing | oesterzwam kroketjes | kopje soep 
 

 

 

Bij te boeken bij | Golf & Eat Arrangementen OF Greenfee(s) 
 

• Koffie/thee met appeltaart & slagroom € 6,25 

• Koffie/thee met worstenbroodje € 5,00 

• 3 Bourgondische bitterballen van ‘’De Jong’’ met mosterdmayo € 2,80 

• Lunchpakket TO GO (2 belegde broodjes, flesje drinken, energiereep, fruit) € 12,50 



 

Baancatering* | Groepen 10 pers. of meer 

 
Voor baancatering kunt u ook terecht bij de horeca. Er zijn hierin ook diverse mogelijkheden heeft u 
interesse dan kunnen zij dit samen met u afstemmen naar uw wensen. 
 

Inhoud & prijs in overleg  

 

 

 
BBQ Deluxe* | Groepen 30 pers. of meer 

 

Een overheerlijke BBQ zoals u hem nog niet kent. Huisgemaakte sausjes en kruidenboter, verse salades, 
zelfs het vlees en vis marineren zij zelf en al dit lekkers bereiden ze op echte kolen BBQ’s voor de beste 
smaakbeleving. 
 
Inhoud & prijs in overleg  

 

• Diverse soorten brood | gezouten roomboter | huisgemaakte kruidenboter | tapenade;  
• Runder bavette | speklap | kippendij | hamburger | BBQ-worst | zalmzijde | gambaspies;  
• Kruiden-knoflooksaus | cocktailsaus | kerrie saus | satésaus; 
• Tomatensalade met rode ui, basilicum en feta; 
• Royale pastasalade met tonijn, appel, ui en augurk; 
• Komkommersalade met ui en een frisse kruidendressing; 
• Smeuïge aardappelsalade met frisse bosui & bieslook; 

(Waar mogelijk kunnen zij de BBQ aanpassen naar uw wensen) 
 

 

 
Buffetten* | Groepen 30 pers. of mee 

 
Voor huisgemaakte buffetten kunt u ook terecht bij de horeca. Hier hebben zij diverse keuzes in. 
Informeer naar de mogelijkheden dan nemen ze deze graag met u door 
 

Inhoud & prijs in overleg 
 
 

* Bij reserveringen van golf met: Baancatering, BBQ of Buffetten, 3 dagen voor aanvang definitieve aantal 
personen doorgeven. Dit aantal wordt doorberekend per factuur. Zijn er meer personen wordt dit ook 
doorberekend. 
 
 

We zien u graag bij Golf Midden-Brabant! 

Golfen & Genieten met een zachte G… 
 


