
Teambuildings
bij Antwerp Golf School

Een golfinitiatie is een leuke teambuilding. 
Golf wordt beoefend door jong en oud. 
Dat maakt de sport juist aantrekkelijk. 

 
Verborgen talent komt snel aan de oppervlakte 

bij het wegslaan van de eerste golfballetjes.  
 
 
 

De gastvrije en ongedwongen sfeer op Antwerp Golf School 
maakt dat uw uitje zowel sportief als zakelijk goed zal aanslaan. 
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Let's play 
golf *

* Onze golfinitiaties worden aangeboden voor groepen vanaf 8 personen. 
Groepen groter dan 55 personen kunnen enkel op aanvraag.

duur van de golfinitiatie: 
1 uur

BASIC

BASIC +
duur van de golfinitiatie: 
1,5 uur

PRO
duur van de golfinitiatie: 
2 uur inclusief puttingwedstrijd 
(= minigolf op echt gras)

SENSATION
duur van de golfinitiatie: 
3,5 uur 
= 2,5 uur les + nadien het echte werk: 
wedstrijd (6 holes!) op de baan onder 
begeleiding! 

8s
te

 to
t 2

0s
te

 p
er

so
on

  30 Euro 
per persoon 

 

 25 Euro 
per extra 
persoon

 25 Euro 
per persoon

 20 Euro 
per extra 
persoon

 35 Euro 
per persoon.

 30 Euro 
per extra 
persoon

 55 Euro 
per persoon

 50 Euro 
 per extra 
persoon



No golf without food

3 stukken vlees: kipfilet, barbecueworst & gemarineerde steak 
saladbar, aardappelsla, pastasla, brood & sausjes

menu 1: PAR - 25 Euro p.p.

menu 4: EAGLE - 60 Euro p.p.

menu 2: BIRDIE - 35 Euro p.p.
4 stukken vlees: entrecôte, speenvarken, kipfilet en barbecueworst 
saladbar met aardappelsla, pastasla, brood & sausjes

4 stukken vis/vlees: kip kebab, merguez op spies, lamskoteletjes, 
brochette met gamba's 
saladbar met aardappelsla, fetasalade, brood   
warme saus naar keuze:  
(béarnaise, pepersaus, archiduc of provencaalse saus) 
dessert: ijsroom

menu 3: ALBATROSS - 60 Euro p.p.
aperitiefhapjes: kippenboutje, scampi, lepelhapje met eend en 
frambozensausje, lepel met coquille op een bedje van prei en curry 
voorgerecht: zalm papillot met fijne groentjes en hollandaisesaus 
hoofdgerecht: mixed grill zoals in menu 2 BIRDIE 
dessert: tarte tatin met ijs en calvados
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gemengde broodjesmand 10 Euro p.p.

gesloten piccolo's: 11 Euro p.p.

open belegde piccolo's: 12 Euro p.p.

mini gesloten: 12 Euro p.p.

5 verschillende broodsoorten  (bagnat, polder, piccolo wit & grof, sandwich) 
belegd met een mooi gevarieerd assortiment beleg

Piccolo's (wit en/of grof) geslotengepresenteerd op dienbladen of manden

Piccolo's (wit en/of grof) open gelegd en belegd met 10 verschillende 
soorten charcuterie gepresenteerd op dienbladen

4 verschillende broodsoorten gepresenteerd in een mand of 
verrassingsbrood

2,5 stuks p.p.

3 stuks p.p.

4 stuks p.p.

5 stuks p.p.



Antwerp Golf School 
Groenenhoek 10 
2630 Aartselaar

RESERVEREN

Meer info en reservaties via ons secretariaat: 
Tel. 03-887 01 70 
Email: info@ags.be

Al deze prijzen zijn inclusief BTW. 
Gelieve bij reservatie uw facturatiegegevens door te geven. 
Mogen wij u vragen om ten laatste 1 week voor het evenement het 
definitieve aantal deelnemers nog eens te bevestigen.  
 
Let op: het aantal gereserveerde personen zal ook effectief 
aangerekend worden bij 'niet opdagen'.  
 
 
 

volg ons op  
www.ags.be


