
  
 

 

GREENFEE & ARRANGEMENT: GOLF + HORECA  
bij Golf Midden-Brabant 

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 arrangementen, heeft u echter andere wensen m.b.t. tot horeca, dan 
staan zij u graag te woord.  
Bij groepen groter dan 10 personen kunt u kiezen van een beperktere kaart. 
 

Greenfee tarieven*: 
Voor een golfronde. 

• Greenfee 18 holes**      € 60,- 

• Greenfee 9 holes**      € 40,- 

• Late-fee*: all you can play tot donker***   € 40,- 

• Dagkaart PAR-3 Pitch & Putt baan (dagkaart) € 10,- 

* Tijdens ‘de winterperiode’ gelden andere tarieven 
**Jeugd t/m 18 jaar 50% korting bij minimaal 1 meespelende volwassene 
*** late fee: op de speeldag zelf bellen voor beschikbaarheid. Zomertijd na 16:30 u & Wintertijd na 14:30 u 

 

Arrangement tarieven*: 
Voor een golfronde i.c.m. horeca. 

* Tijdens ‘de winterperiode’ gelden andere tarieven 
 
 

Arrangement: Greenfee + Hoofdgerecht 

Prijs met 18 holes ronde:    € 72,50 

Prijs met 9 holes ronde:    € 58,- 
 
Hoofdgerecht: Hoofdgerecht (keuze van de kaart) 

 

Arrangement: Greenfee + 2 gangen (voorgerecht & hoofdgerecht) 

Prijs met 18 holes ronde:    € 82,50 

Prijs met 9 holes ronde:    € 68,- 

Voorgerecht (keuze van de kaart)   |   hoofdgerecht (keuze van de kaart)  



  
 

 

Arrangement: Greenfee + 2 gangen (hoofdgerecht & nagerecht) 

Prijs met 18 holes ronde:    € 77,50 

Prijs met 9 holes ronde:    € 63,- 

Hoofdgerecht (keuze van de kaart)  |   dessert (keuze van de kaart)  

 

Arrangement: Greenfee + 3 gangen (voor-, hoofdgerecht & nagerecht) 

Prijs met 18 holes ronde:    € 85,00 

Prijs met 9 holes ronde:    € 69,50 
 
Soep van de Chef  | hoofdgerecht (keuze van de kaart)  |  verrassingsdessert 

 

Arrangement: Greenfee + 3 gangen DELUXE (voor-, hoofd- & nagerecht) 

Prijs met 18 holes ronde:    € 90,- 

Prijs met 9 holes ronde:    € 75,- 
 
Alle gerechten keuze van de kaart: Voorgerecht   |  hoofdgerecht   |  dessert of kaasplankje 
 

 
Arrangement: Greenfee & Lunch ’12 uurtje vlees of vis’ 

Voor- of na de ronde kan er ook lekker worden geluncht. Tussendoor het golfen is dit helaas niet 
mogelijk. 

Prijs met 18 holes ronde (aaneensluitend):  € 68,00 

Prijs met 9 holes ronde (aaneensluitend):  € 53,50 
 
’12 uurtje VLEES’: 
Koffie of thee| gebakken eitje |Boshuys  brood | ham | kaas | klein kopje soep | rundvlees kroket   

’12 uurtje VIS’: 
Koffie of thee| gebakken eitje |Boshuys brood | gerookte zalm |klein kopje soep| garnalen kroketje   

 

Bij te boeken bij arrangementen of een ‘losse’ greenfee: 

• Koffie/thee met appeltaart & slagroom      € 5,25  

• Worstenbroodje         € 2,70  

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

• Lunchpakket TO GO (2 belegde broodjes, flesje drinken, energiereep en handfruit) € 12,- 

 
 

 



  
 

 

Baancatering 

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. 

Prijs vanaf:  ??  (groepen vanaf 20 personen) 

 

BBQ Deluxe 

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. 

Prijs:   € 21,50   (groepen vanaf 20 personen) 

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 pasta salade met tonijn, appel, ui en augurk  
Komkommer salade met ui en een frisse kruidendressing  
Smeuïge aardappelsalade met frisse bosui & bieslook  
 
(Waar mogelijk kunnen zij de BBQ aanpassen naar uw wensen) 
 

Buffetten  

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 

Div. prijzen vanaf:  € 18,00 (groepen vanaf 20 personen) 

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 op Golf Midden-Brabant 

Golfen & Genieten met een zachte G 


