
Desserts

Reserveer via gewoongouds.nlMarkt 42-44  2801 JK Gouda | 0182-529216

Lunch & Diner
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Desserts
Tiramisu __________________________________________________________________ € 8,95
Crème brûlée ______________________________________________________________ € 8,95
Chocolade verrassing ________________________________________________________ €  8,95
Grand dessert Gewoon Gouds - voor 2 personen _____________________________________ € 16,90
Kaasplankje Gewoon Gouds - per persoon (i.c.m. ons menu betaalt u € 1,- extra) ________________ € 9,95

Sorbet - ijs met vruchten en slagroom _______________________________________________  € 8,95
Dame Blanche - ijs met chocoladesaus en slagroom _____________________________________ € 8,95
Coupe Jamaica - ijs met caramelsaus en slagroom ______________________________________ € 8,95
Coupe Zwarte Kip - ijs met advocaat en slagroom ______________________________________ € 8,95
Coupe Amaretto - ijs met amaretto, slagroom en amarettokoekjes ___________________________ € 8,95
Coupe Cherry - ijs met warme kersen en slagroom ______________________________________ € 8,95
Coupe Limoncello - citroensorbetijs met limoncello en slagroom _____________________________ € 8,95
Banana Boat - ijs met banaan, chocoladesaus en slagroom _________________________________ € 8,95
Coupe Fragola - vanille ijs met aardbeien, aardbeiensaus en slagroom _________________________ € 8,95
Kinderijsje - kies jij zelf twee smaken ijs? ____________________________________________ € 6,00

Warme wafels
Met suiker ________________________________________________________________ € 5,25
Met Nutella _______________________________________________________________ € 5,75
Met warme appel en kaneel __________________________________________________ € 5,75
Met slagroom ______________________________________________________________ € 5,75
Met chocoladesaus en witte chocoladeschaafsel ___________________________________ € 6,25
Met aardbeien en slagroom ___________________________________________________ € 6,50
Met banaan en chocoladesaus _________________________________________________ € 6,75
Met warme kersen en suiker __________________________________________________ € 7,25
Bolletje ijs naar keuze - vanille, chocolade, citroen, mango of aardbei __________________________ € 2,00
Met slagroom ______________________________________________________________ € 0,75

Smoothies
Tropical - aardbeien en banaan ___________________________________________________ € 4,25
Fantasy - frambozen en mango ___________________________________________________ € 4,25
Sunset - frambozen en aardbeien __________________________________________________ € 4,25
Palmbeach - mango en banaan ___________________________________________________ € 4,25
Paradise - mango en aardbeien ___________________________________________________ € 4,25

Milkshakes
vanille, chocolade, citroen, mango of aardbei  ____________________________________ € 4,50

Speciale koffie
lrish Coffee (Jamesson) ______________________________________________________________€ 8,85
French Coffee (Grand Marnier) _________________________________________________________€ 8,85
Spanish Coffee (Tia Maria) ____________________________________________________________€ 8,85
Gouds Bakkie (stroopwafel-likeur) ______________________________________________________€ 8,85
ltalian Coffee (Amaretto) _____________________________________________________________€ 8,85
Catalan Coffee (Licor 43) _____________________________________________________________€ 8,85
IJskoffie - warme koffie met vanille-ijs en slagroom ________________________________________€ 5,15

Altijd lekker!
Een warme wafel 
met aardbeien en 

slagroom
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Voorgerechten
Rundercarpaccio - met huisgemaakte pesto, balsamico en oude Goudse  _______________________ € 12,95
Gerookte entrecote - flinterdun gesneden met truffelmayonaise ____________________________ € 11,95
Gerookte zalm - met komkommer, dille, bieslookroomkaas en een zachte mosterddressing ___________ € 11,95
Gebakken mosselen - in roomboter en knoflook gebakken, geserveerd met boerenbrood ____________ € 10,95
Zalmtartaar - vers gerookte zalm, rode ui, kappertjes, gedroogde tomaatjes en moster dillesaus  ________ € 11,95
Huisgerookte eendenborst - met gemarineerde kastanjechampignons, tijm en balsamicosiroop  _______ € 11,95
Knoflookchampignons - in roomboter en knoflook gebakken, geserveerd met boerenbrood __________ € 10,95
Mini kaasfondue op eigen (Goudse) wijze ________________________________________ € 12,95

Soep met boerenbrood en boter
Soep van het seizoen - laat u verrassen door de chef! ___________________________________ €  7,75
Vissoep - Klassiek Franse soep met rouille  ____________________________________________ € 7,75
Goudse kaassoep - onze trots, onovertroffen _________________________________________ € 7,75
Tomatensoep - vegetarisch, met room en basilicum _____________________________________ € 7,75

Hoofdgerechten vlees
Varkenshaas - gevuld met geitenkaas, zongedroogde tomaat, basilicum omwikkeld met pancetta________ € 23,45
Wiener schnitzel - kalfsschnitzel op traditionele wijze ____________________________________ € 22,45
Boeren schnitzel - Oostenrijkse klassieker met gebakken ui en -champignons  ____________________ € 23,45
Hamburger XXL - 300 gr. met bacon, Goudse kaas, gebakken ui, -ei, -champignons en verse friet ________ €  20,95
Spareribs - keuze uit zoet, pittig of oosters (al 15 jaar ongeëvenaard!) __________________________ € 21,95
 Trio - combinatie van bovenstaande smaken

Kogelbiefstuk - in roomboter gebakken biefstuk ________________________________________ € 23,45
Kipsaté - met atjar, kroepoek, pindasaus en verse friet ____________________________________ € 20,95
Tournedos - Puur vlees en botermals (i.c.m. ons menu betaalt u 5,- extra) _______________________ € 29,80
Ribeye - met zeezout en grofgemalen peper ___________________________________________ € 22,45
Griekse lamsspiesjes - lamsbiefstuk met een kruidige tzatzikisaus ___________________________ € 22,45
Gegrilde kip - om je vingers bij af te likken! ___________________________________________ € 20,95

Hoofdgerechten vis
Zalmfilet - met citroenolie, basilicum en tomaatjes ______________________________________ € 22,45
Zeebaarsfilet - met een krokante korst van Goudse kaas, broodkruim, tijm en citroen ________________ € 23,45
Frans vispotje - dagverse vis, in room gestoofd met verse groenten en gegratineerd met oude Goudse _____ € 23,45
Reuze gamba’s - in knoflook gebakken en afgeblust met witte wijn___________________________ € 22,45

Hoofdgerechten vegetarisch
Lasagne - met gegrilde aubergine, ui, tomatensaus, olijven, bechamel, walnoten en oude Goudse ________ € 20,95
Courgetterolletjes - met ricotta, basilicum, peterselie en rode peper __________________________ € 20,95
Vegaburger - met hummus, gegrilde groenten, tapenade en verse friet _________________________ € 19,95

Extra’s
Sauzen - peper-, champignon-, stroganoff-, pinda-, remoulade- of witte wijnsaus ___________________ €  2,25
Kruidenboter, aioli of tapenade ________________________________________________ €  2,25
Salade - seizoenssalade met dressing en noten  _________________________________________ €  4,00
Verse friet - geserveerd met mayonaise  _____________________________________________ €  4,00

Maaltijdsalades met boerenbrood en boter
Rundercarpaccio - met pesto, balsamico en oude Goudse _________________________________ € 19,50
Camembert - onweerstaanbaar! Met gebakken camembert en cranberrycompote  __________________ €  19,50
Warme geitenkaas - met spek en honing (kan ook vegetarisch) _____________________________ € 19,50
Vissalade - met huisgemaakte tonijnsalade, gerookte zalm, makreel en gebakken gamba’s ____________ € 20,50

Kindermenu’s
Kindermenu - geserveerd met verse friet, gezonde salade en appelmoes. Keuze uit:

 kroket, frikandel, krokante kipstukjes of kaassoufflé ______________________________________ € 8,95
Schnitzel - geserveerd met seizoensgroenten en verse friet _________________________________ € 9,95
Pizza _____________________________________________________________________ € 7,95
 met ham, kaas, salami, ui, tonijn en/of champignon _____________________________________ €  1,75
Pannenkoek - met stroop of suiker ________________________________________________ € 7,95
 met kaas, ham, spek, ui, champignon, appel, ananas, rozijnen of Nutella (per supplement) _____________ €  1,75

Lunch tot 16:30 uur Diner vanaf 12:00 uur

Wraps 
Gerookte kip - met pomodori, lente-ui en huisgemaakte guacamole ___________________________ € 10,95
Gerookte zalm - met gemarineerde komkommer, lente-ui, sla en sesam ________________________ €  10,95
Vis - met tonijn, zalm, garnalen en heerlijke remouladesaus _________________________________ €  11,95
Vegan -  met hummus, gegrilde groenten, babyspinazie en mayonaise met harissa __________________ €  10,95

Broodjes - maak uw keuze uit wit of meergranen
Huisgemaakte tonijnsalade - dagvers en verbluffend lekker ______________________________ €   11,45
Gerookte entrecote - dungesneden met huisgemaakte truffelmayonaise _______________________ €  11,95
Carpaccio ‘Gewoon Gouds’ - rundercarpaccio met pesto, balsamico en oude Goudse _______________ €  11,95
Carpaccio truffel - rundercarpaccio met huisgemaakte truffelmayonaise en oude Goudse _____________ €  12,45
Gerookte zalm - met komkommer en bieslookroomkaas __________________________________ €  10,95
Geitenkaas - lauwwarme geitenkaas, Serranoham, walnoten en honing _________________________ €  10,95
Super gezond - met beenham, boeren Goudse en een eitje ________________________________ €  9,95
Gouds duo - Een van de bovenstaande broodjes of wraps, met soep naar keuze ___________________ €  14,95

Hamburgers - al onze hamburgers worden bereid met 100% Angus beef en medium geserveerd
‘Gewoon Gouds’ - met bacon, Goudse kaas, gebakken ui en verse friet _________________________ €  14,95
Mexican style - met jalapeñopeper, tortillachips, salsa, guacamole en verse friet ___________________ € 15,95
Vega - met hummus, gegrilde groenten, tapenade en verse friet ______________________________ € 13,95

Warme lunchgerechten
Gouds trio - kaassoep, kaaskroket en broodje Goudse boeren belegen __________________________ €  12,95
Vistrio - vissoep,  garnalenkroket en broodje huisgemaakte tonijnsalade ____________________ €  13,95
Boerenomelet - rijkelijk gevuld, daar kan een boer een dag op teren! (kan ook vegetarisch) ___________ €  9,95
Uitsmijter - ruim overhangend gebakken ei ___________________________________________ €  8,95
 met ham, kaas en/of spek (per supplement) __________________________________________ €  1,75
Goudse uitsmijter - met alles erop en eraan (ham, kaas en spek) ____________________________ €  12,95
Kroketten op brood - keuze uit rund-, kaas of de  garnalenkroket (combineren mag) __________ €  9,95
Broodje hete kip - kipfilet, chili, gember en groenten uit de wok ____________________________ €  11,95
Broodje warm vlees - beenham, roergebakken groenten en pindasaus ________________________ €  10,95
Broodje warme kip - kipfilet, roergebakken groenten, gegratineerd met Goudse kaas _______________ €  11,95
Broodje brie - met warme brie, gerookte kipfilet, cranberrycompote en romige mosterdsaus ___________ €  10,95
Pannenkoek naturel - met stroop of suiker __________________________________________ €  8,50
 Met kaas, ham, spek, appel, ananas, rozijnen, ui, champignon (per supplement) ___________________ €  1,75

Plates - Onderstaande gerechten worden geserveerd met verse friet
Kipsaté - met atjar, kroepoek, pindasaus en verse friet ____________________________________ €  18,50
Kogelbiefstuk - in roomboter gebakken biefstuk ________________________________________ €  19,50
Zalmfilet - op de huid gebakken ___________________________________________________ €  18,50
Wienerschnitzel - kalfsschnitzel op traditionele wijze ____________________________________ €  18,50
Hamburger XXL - 300 gr. met bacon, Goudse kaas, gebakken ui, -champignons en verse friet __________ €  18,50

Panini’s
Caprese - met tomaat, mozzarella en pesto ___________________________________________ €  8,95
Mexicaanse kip - met gerookte kip, guacamole, jalapeñopeper en Goudse kaas ___________________ €  9,95
‘Gewoon Gouds’ - met beenham en Goudse kaas ______________________________________ €  7,95
Pepperoni - met salami, pepperoni, tomaat en Goudse kaas ________________________________ €  9,95
Vega - met brie, walnoten, appel, zongedroogde tomaat en honing ____________________________ €  9,95

Lunchsalades met boerenbrood en boter
Rundercarpaccio - met verse pesto, balsamico en oude Goudse _____________________________ €  14,95
Camembert - onweerstaanbaar, met gebakken camembert en cranberrycompote  __________________ €  14,95
Warme geitenkaas - met spek en honing ___________________________________________ €  13,95
Vissalade - met huisgemaakte tonijnsalade, gerookte zalm, makreel en gebakken gamba’s  ____________ €  15,95

Soep met boerenbrood en boter
Soep van het seizoen - laat u verrassen door de chef ___________________________________ €  7,75
Vissoep - klassiek Franse soep met rouille  ____________________________________________ €  7,75
Goudse kaassoep - onze trots, onovertroffen _________________________________________ €  7,75
Tomatensoep - vegetarisch, met room en basilicum _____________________________________ €  7,75

Extra’s
Sauzen - peper-, champignon-, stroganoff-, pinda-, remoulade- of witte wijnsaus ___________________ €  2,25
Kruidenboter, aioli of tapenade ________________________________________________ €  2,25
Salade - seizoenssalade met dressing en noten  _________________________________________ €  4,50
Verse friet - geserveerd met mayonaise  _____________________________________________ €  4,50

Ovenvers boeren brood - wit of bruin
Brood ‘Gouds’ - met huisgemaakte kruidenboter, aioli en tapenade ___________________________ €  6,95
Brood met huisgemaakte kruidenboter en roomboter ______________________________ €  5,75
 
 
Kindermenu’s - zie onze dinerkaart ->

x Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
groenten van het seizoen en verse friet

Heeft u speciale wensen?
Laat het ons weten, bij ons kan ‘alles’

Vraag gerust naar informatie over allergenen Vraag gerust naar informatie over allergenen


