VOOR DE KLEINE TREK
3,25

Tosti ham/kaas…………………………………………………………………………………………..

3,25

Tosti hawaï……………………………………………………………………………………………….

3,25

Tosti kaas/salami………………………………………………………………………………………..

3,25

Pistolet ham of kaas…….…………………………………………………………………………..….

2,75

Pistolet ham/kaas warm of kaas/tomaat………………………………………………………….

2,95

Pistolet gezond………………………………………………………………………………………….

4,50

Wrap gevuld met gerookte kip en tomatensalsa, geserveerd met guacamole…………..

6,00

Wrap gevuld met kruidencrème, gerookte zalm, tomaat en kappertjes…………………….

6,75

Triangel, wit of bruin, met carpaccio, oude kaas, pijnboompitten en pesto………………

5,95

Triple sandwich met geroosterd brood, ham, tomaat, kaas, komkommer dubbel
gebakken ei en mayonaise.…………..……………………………………………………….……

6,00

Gegrilde panini met pastrami, mozzarella, Italiaanse kruiden en pesto…..………………...

6,75

Broodje ambachtelijke kroket…………………………………………………………………………

3,75

VOOR BIJ DE KOFFIE
Punt Olmenhorst Appeltaart……………………………………………………………...................

3,75

LUNCHGERECHTEN
Uitsmijter ham of kaas…………………………………………………………………………............

6,75

Uitsmijter ham en kaas…………………………………………………………………………………

7,50

Omelet met gebakken champignons of omelet ham/kaas…………………………………..

7,75

Turkse pizza met gemengde salade en knoflooksaus…….…………………………………….

5,25

Gebakken kogelbiefstuk met brood, champignons en jus…………………………………….

13,95

Dekker uitsmijter met spek, tomaat, paprika en gesmolten kaas……………………………..

7,50

CLUB TIMBER SPECIAL
Laat u informeren over de special van deze week.
Iedere week bieden wij u een belegd broodje en verse jus d’orange aan voor………….

8,25

VOORGERECHTEN
Dungesneden carpaccio van rundvlees met geplukte sla, geraspte geitenkaas met
fenegriek pijnboompitten en mosterddressing/ kan ook als maaltijdsalade……………….

11,75 / 15,75

Salade met zongedroogde tomaat, komkommer, gerookte amandelen en warme
geitenkaas/ kan ook als maaltijdsalade …………………………………………………..……….

10,50 / 15,75

Gerookte zalm met een klein beetje gemengde salade, tomaat, komkommer ei en
kappertjes, dressing en toast/ kan ook als maaltijdsalade………………….………………….

13,75 / 15,95

Salade met gerookte kipblokjes, feta, paprika, mangoblokjes, zongedroogde tomaat
en dressing/ kan ook als maaltijdsalade……………………………………………………………

12,95 / 15,75

MENU

Tosti kaas………………………………………………………………………………………………….

SOEPEN
Pikante Chinese tomatensoep met een klein zoetje en garnituur van taugé en eireepjes

5,50

Pompoensoep met kruimels feta en stukjes cashewnoot……………………………………….

5,50

HOOFDGERECHTEN
17,50

Gemarineerde kippedijen, geserveerd met knoflooksaus, cocktailsaus, frites en sla.……

13,25

Kipsaté of varkenssaté, geserveerd met pindasaus, frites en sla……………………………..

13,25

Gebakken kogelbiefstuk met "Ras el Hanout" kruiden en kruidenboter en gemengde
groente…………………………..……………………………………………………………………….

17,50

Tagliatelle met groente en dillesaus met hierop gebakken zalm geserveerd……..………

14,25

Roerbak van stukjes ossenhaas, wokgroente en hoisinsaus, geserveerd met basmati rijst

14,25

Gebakken schelvis met Noilly prat saus en gemengde groente………….……………..……

14,95

Gebakken scholfilet met groene kruidensaus en gemengde groente……………………….

15,75

Vegetarische quiche met zongedroogde tomaat, stukjes quorn, ui, Italiaanse kruiden
en cheddar………………………………………………………………………………………………..

13,75

CLUB TIMBER SUGGESTIE
Iedere 2 weken bieden wij onze gasten een nieuw menu aan. Ook te combineren in voor/hoofdgerecht of
hoofdgerecht / dessert.
Compleet menu……………………..25,75

2 gangen combinatie……………..19,50

DESSERTS EN ZOETIGHEID
Combinatie van vanille roomijs en aardbeiensorbetijs geserveerd met slagroom.…………

6,50

Omelet sibérienne geserveerd met chocoladesaus..……………………………………………..

6,50

Kwarkroomijs met bosbessen smaak….……………………..……………………………………..…

6,50

Borrel kaasassortiment bestaande uit: geitenkaas met fenegriek, manchego,
Old Amsterdam en Willem van Oranje kaas, gerookte amandelen en olijfjes……….………

12,50

BITTERGARNITUREN
Bread & dip, brood met tapenade, kruidenboter en aioli voor 4 personen……………….

5,00

Combinatie van 2 gamba’s, 4 butterfly, 4 torpedo met thai chili saus……………………..

7,75

Ambachtelijke bitterballen, 6 st. ……………………………………………………………………..

5,50

Ambachtelijke bitterballen, 8 st. ……………………………………………………………………..

6,75

Oosters bittergarnituur van hai fong balletjes, mini loempia, nasihapje en bamihapje...

5,25

Gemengd warm bittergarnituur, 8 st………………………………………………………………

6,25

Portie kaas/ leverworst : 5 blokjes jonge kaas / 5 stukjes leverworst………………………….

4,25

Portie jonge kaas 10 blokjes of portie oude kaas 10 blokjes…………………………………..

4,75

Portie leverworst 10 stukjes ………………………………………………………………………….

3,50

KaasTengels, de enige echte 10 stuks……………………………………………………………..

7,50

Vlammetjes, de enige echte 10 stuks………………………….……..……………………..……

7,50

Borrel kaasassortiment bestaande uit: geitenkaas met fenegriek, manchego,
Old Amsterdam en Willem van Oranje kaas, gerookte amandelen en olijfjes……….………

12,50

MENU

Kalfsentrecote met een milde pepersaus en gemengde groente…………………………..

Timberclub menu
Zalmcarpaccio met een milde wasabicrème
en blokjes frisse komkommer

Combinatie van mozzarella, zongedroogde tomaat
Coppa di Parma, salade, en balsamico stroop
***
Spies van kippendij met een teriyakisaus
Of
Gebakken doradefilet met basilicumsaus

***

Schwarzwälder kirsch roomijs met gekonfijte amarenen kersen

Of

Mandarijn roomijs met witte chocolade en vanillesaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse warme groente, gebakken aardappelen of frites.

Compleet drie gangenmenu………………………………………………………………………..

25,75

Als twee gangenmenu………………………………………………………………………………..

19,50

Alleen voorgerecht…………………………………………………………………………………….

7,25

Alleen hoofdgerecht…………………………………………………………………………………..

15,75

Alleen nagerecht……………………………………………………………………………………….

7,25

SPECIALS
Wisselende week dinerschotel…………………………………………………………………. Weekprijs
Vraag onze bediening naar het gerecht en de prijs.

Borrel kaasplankje, geitenkaas met fenegriek, manchego, Old Amsterdam en
Emmentaler kaas met gerookte amandelen en olijfjes…………………………………………

12,50

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot
het personeel.

SPECIALS

Of

Huiswijn

Glas

Fles

Oude Kaap Chenin Blanc (Zuid-Afrika, droog)
Een heerlijk fris bouquet van wit fruit…………………………………………………………………………………. 3,75

17,75

Ortonese Sangiovese-Merlot (Puglia, Italië)
17,75

Oude Kaap Blanc de Noir Rosé (Weskaap, Zuid-Afrika)
Een mooie droge rosé, met frisse fruitige elementen.……………………………………………………………..3,75

17,75

Sonnentraum (Duitsland, zoet)
Geurige milde wijn, geur van zoet fruit, levendig van smaak………………………………………………….. 3,75

17,75

Wit
Sauvignon Blanc Marlborough
Mount Riley Estate, Nieuw-Zeeland
Zeer frisse, fruitige wijn, met een open opwekkend bouquet van citrus, munt en kruisbessen…..…….. 5,50

29,75

Pinot Grigio della Venezia
Cantina Uvam Mabis, Italië
Volle, zacht-droge wijn, met een hint van noten, vers wit fruit en een bouquet met gerookte tonen… 4,50

24,75

Chardonnay Premium
Domaine Bousquet, Argentinië
Krachtige zachte smaak met geroosterde tonen, kruidig hout, zachte zuren en een tamelijk
volle afdronk.…… ………………………………………………………………………………………………………. 4,95

27,50

Rood
Merlot Reserve
Domaine Paul Mas, Frankrijk
Geconcentreerde, volle smaak van rijpe zwarte vruchten, tonen van laurierdrop, cassis en
cederhout ……………………………………………………………………………………………….……………….. 5,95

32,50

Rioja Gran Familia
Bodegas Castillo de Fuenmayor, Spanje
Aangenaam toegankelijke, niet te zware wijn. Licht kruidig, vol sap en tonen van laurier,
vanille en kersen…………………………………………………………………………………………………………. 4,95

27,50

Malbec Premium
Domaine Bousquet, Argentinië
Volle rijke, smaakvolle wijn. Een aangename melange van kruidig zwart fruit, specerijen en
cederhout…………………………………………………………………………………………………………………. 5,50

29,25

WIJNEN

Een volle, zachte rode wijn, met volop tonen van zwart fruit.………………………………………………… 3,75

Mousserende wijnen en dessertwijn

Glas

Fles

Prosecco della Treviso Ponte di Piave Frizzante
Licht goudgeel van kleur met een fijne zachte mousse. De geur is fris met elementen van witte vruchten
26,50

Cava Palau Brut Selection
Fijne belletjes, zacht fruitig met vooral aroma's van groene appel en een heel zachte, ronde afdronk
Gemaakt volgens de ‘Methode Champenoise’, gerijpt op fles………………………………………………..

32,50

La Gioiosa Bianco Frizzante
De aanzet is zacht met een fijne mousse, daarna proeft men rijp geel fruit en tonen van amandelbloesem
De afdronk is zacht met een licht bittertje, half mousserend …………………………………………………

19,50

Paul Mas Muscat
Mooie elegante dessertwijn, stralende kleur, romige geconcentreerde smaak van gekonfijte vijgen,
Abrikozen en een vleugje honing……………………….. …………………………………………………………. 5,50

23,50

WIJNEN

De smaak is sappig, zacht en verfrissend………………………………………………………………………….

DRANKEN
2,25

Espresso ………………………………………………………………………………………………..

2,25

Cappuccino/Koffie verkeerd…..….……………………………………………………………….

2,50

Thee, diverse smaken………………………………………………………………………………..

2,10

Dubbele Espresso ……………………………………………………………………………………..

4,00

Latte Macchiatto……………………………………………………………………………………..

2,90

Verse muntthee……………………………………………………………………………………….

3,25

Warme chocolademelk/slagroom.………………………………………………………………..

2,60/2,95

Melk/karnemelk…………………….………………………………………………………………….

2,00

Ranja klein/groot………………………………………………………………………………………

1,25/2,00

Nestea……………………………………………………………………………………………………

2,60

Verse jus d'orange…………………………………………………………………………………….

2,95

AA Sportdrink……………………………………………………………….………………………….

2,40

Coca cola, Coca cola Light of Coca cola zero………………………………………………..

2,30

Chaudfontaine rood of blauw ……………………………………………………………………..

2,30

Chaudfontaine rood of blauw 1 lt…..……………………………………………………………..

5,95

Fanta orange………………………………………………………………………………………….

2,30

Tomatensap…………………………………………………………………………………………….

2,30

Appelsap………………………………………………………………………………………………..

2,30

Sprite……………………………………………………………………………………………………..

2,30

Schweppes tonic….…………………………………………………………………………………..

2,30

Fanta cassis……………………………………………………………………………………………..

2,30

Rivella…………………………………………………………………………………………………….

2,30

Gingerale………………………………………………………………………………………………..

2,30

Schweppes bitter lemon……………………………………………………………………………..

2,30

Chocomel…………………………………………………………………………………………….....

2,30

DRANKEN ALCOHOLISCH
Heineken tap……………………………………………………………………………………………

2,60

Affligem tap……………………………………………………………………….………………..….

3,75

Seizoensbier tap………………………………………………………………….…………………...

3,75

Amstel malt fles……………………………………………………………………………………....

3,20

Radler fles………………………………………………………………………………………………

3,50

Wieckse witte fles ……………………………………………………………………………………

3,50

Chouffe tap…..………………………………………………………………………………………..

3,75

Glas huiswijn wit, rosé of rood………………………………………………………………………

3,75

Fles huiswijn wit, rosé of rood………………………………………………………………………..

17,75

Port, Sherry, Vermouth………………………………………………………………………………..

3,50

Jenever/Vieux………………………………………………………………………………………….

3,20

Binnenlands gedistilleerd……………………………………………………………………………

3,75

Buitenlands gedistilleerd……………………………………………………………………………...

4,25

Whiskey vanaf…………………………………………………………………………………………..

4,25

Cognac vanaf………………………………………………………………………………………….

4,25

Likeuren …………………………………………………………………………………………………

4,75

Koffie speciaal…………………………………………………………………………………………..

6,75

DRANKEN

Koffie…………………………………………………………………………………………………….

PARTYZALEN
De Elephant Club, de Elephant Bar en de Kaagzaal zijn
sfeervolle zalen voorzien van airconditioning,
verduistering, uitstekende licht- en geluidsinstallatie en
diverse bars. De ideale locatie voor uw feesten en
evenementen.
De dagelijkse capaciteit van onze zalen bedraagt 600
personen (700 m² en ± 300 zitplaatsen). De zalen
beschikken over een DJ booth, een flexibel podium en
een flexibele dansvloer. Deze zalen zijn veel gebruikt als
trouwlocatie. Bij mooi weer kunt u heerlijk buiten zitten
op het gezellige terras.

CATERING
Voor de particulier of de zakelijke klant is de catering
van Dekker de oplossing om van iedere bijeenkomst
een feestje te maken. Goed eten en een relaxte sfeer
vormen de beste basis voor een geslaagde party en
dát is nu precies wat Dekker Warmond haar klanten
biedt. Eerlijke en totale dienstverlening met een
persoonlijke touch. Alles onder strikte hygiëneregels
bereid en verpakt. Van zeer eenvoudig met alleen een
buffet of barbecue tot zeer uitgebreid met kok,
bediening, dranken en een partytent.

SPORTCAFÉ
In ons sportcafé met openhaard kunt u na of voor het
sporten gezellig een hapje eten of drinken. Bij mooi
weer kunt u tevens genieten van het sfeervolle terras.
Het sportcafé met terras kijkt uit op de binnen- en
buitentennisbanen. In de lounge banken kunt u lekker
relaxen, sport kijken op de vele tv schermen of onze
vers gebakken pizza’s proeven. Het sportcafé is op
zaterdagavond exclusief te huur voor uw feestavond, al
dan niet in combinatie met een sportdag of toernooi.

SPORTIEF GENIETEN
In een groene omgeving vindt u de 18 buitentennisbanen van Dekker Warmond, waarvan 7 Smash Court banen, die
het gehele jaar bespeelbaar zijn. Tevens beschikt Dekker over 12 binnentennisbanen en 10 squashbanen. Bij Dekker
Warmond kunnen de evenementen zowel binnen als buiten plaatsvinden. Het is bij uitstek geschikt voor een sportief
evenement met 4 tennishallen, een groot sportveld en aangrenzend watersportgebied Kagerplassen.

CONCERTEN & GALA DINERS
Dekker Warmond beschikt over 4 naast elkaar gelegen sporthallen van elk 1750 m2. Deze hallen zijn geschikt voor
beurzen, productpresentaties, concerten en gala diners. Capaciteit 2000 personen per hal. Wanneer de feestzalen
worden gecombineerd met een sporthal kunnen wij evenementen verzorgen tot ca 2700 personen.

SCHITTEREND EN CENTRAAL GELEGEN
Dekker Warmond is centraal gelegen tussen de A4 en
de A44, vlakbij Leiden. Het ligt naast het
watersportgebied De Kaag en beschikt over een groot
aantal gratis parkeerplaatsen. Naast het sport- en party
complex ligt ook een groot sportveld die geschikt is
voor teambuilding activiteiten.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT MET ONZE SALES AFDELING OPNEMEN.
Dekker Warmond Sport & Party
Veerpolder 14
2361 KV Warmond
T
: 071-3058803
E
: verkoop@dekkerwarmond.nl
I
: http://www.dekkerwarmond.nl
Tot ziens bij Dekker Warmond / The Timber Club

