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Groepen en
evenementen
Lunch

Sitting diner

Ruime keuze voor een gezellige en gevarieerde lunch.

Graag adviseren wij u bij het samenstellen van uw ideale drie- of vier
gangen menu.

Uw gasten hebben een ruime keuze uit diverse broodsoorten,
ambachtelijke vleeswaren, keuze uit Goudse kazen, zoet beleg,
een gezonde snack, kroketje, diverse rauwkorst garnituren, melk,
karnemelk en verse jus d’orange.

Broodjes buffet

Uw gasten hebben een ruime keuze uit diverse belegde broodjes uit
onze Goudse Glas keuken. Een voorbeeld van een samenstelling zou
kunnen zijn:
Steen gebakken, Spaanse stokbroodjes met:
*Parma ham, mozzarella, groene pesto
*Makreel salade, gekoot ei, rode ui
*Gebraden kalfsvlees met truffel mayonaise

Voor een sitting diner bent u bij Gouds glas aan het juiste adres. Een
middag of avond culinair genieten met vrienden, familie, collega’s of
uw zakenrelaties.

Een voorbeeld van een menu suggestie:

Open ravioli, wilde spinazie, schuim van Goudse kaas
of
Escabeche van zeebaars, venkel salade, rode peper en basilicum
of
Tartaar van kalf, los gekoppelde piccalilly, kwartel ei en brioche
***

Sandwiches van boerenbrood met:
*Gerookte zalm, eiersalade
*Goudse belegen kaas, mosterd mayonaise, rucola
*Geitenkaas, geroosterd groente

Lasagne van aubergine, pommodori, basilicum en Parmezaanse kaas
of
Op de huid gebakken dorade filets, wilde spinazie en zeewier
of
Steak, gesneden van bavette met Bearnaisesaus

Goudse glas tosti’s met:
*Chorizo, belegen Goudse kaas
*Mozzarella, pommodori tomaat, basilicum
*Boeren ham, Goudse oude kaas

***
Cheesecake gemaakt met én van Goudse stroopwafels
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Groepen en
evenementen
Walking diner

Een compleet diner bestaande uit een aan 1 schakeling van kleine
gerechten en proeverijen van onze Goudse glas keuken. Zo komen
er amuse lepels, stoere prikkers, culinaire glaasjes, hippe bordjes en
prettige mond belevingen aan u voorbij.
Een walking diner kan onder andere bestaan uit:
*Kalfstartaar met een kwartel eitje
*Goudse kaas kroketje met kiem salade
*Bruchetta pommodori
*Steak bavette met chimmichurrie
*Garnalen bisque
*Gegratineerde Epoise met gekarameliseerde appeltjes
*Stickey toffee pie met karamel mascarpone
De gerechten van de culinaire wandeling van ons walking diner zijn
ook los te bestellen als hapjes tijdens uw borrel of event.

Shared diner

Shared dining bij Gouds glas is een gezellige ‘picknick’ manier van
ontbijten, lunchen of dineren. Kleine gerechten geserveerd op stoere
planken om met elkaar te delen. Het samenzijn en de gezelligheid
staat op de eerste plaats tijdens jullie social dining.

Gouds glas buffet

Onze Gouds glas keuken maakt voor uw event graag een buffet op
maat. Als voorbeeld hebben wij een Mediterranen tintje gekozen; “The
sky is the limit” en u bepaald.
*Huid gebakken dorade, anti-boise
*Bruchetta’s met pommodori tomaat, knoflook, oregano
*Goudse glas pizza’s van Turks brood, gegrilde groente, basilicum
*Risotto, met geitenkaas, tuin boontjes, wilde spinazie
*Lasagne van aubergine, mozzarella, Italiaanse kruiderij

Goudse
Glaasjes Parade

Een feestelijke afsluiting van uw diner of event; een parade van
glaasjes gevuld met de lekkerste desserts; ‘one is never enough’
*Bramen meringue, bramenijs, bosbessen
*Cheese cake, ontkoppeld, van stroopwafel
*Banoffee pie
*Gezouten brownie, truffel room, karamel
*Aardbeien Romanov, amandel crunch

Shared Dining gerechten kunnen bestaan uit:
*Poke bowls
*Dungesneden steak met een relish van tomaat en Chili
*Lams curry
*Hele zeebaars
*Melanzane
*Grand dessert
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Hapjes
arrangementen
Voor uw gelegenheid maken wij een hapjes arrangement op maat. Enkele suggesties zijn:

Arrangement
Sint-Jan

Arrangement
Het Stadhuis

*Crostini met steak, grove mosterd, tomaten relish
*Drink soepje van Goude kaas
*Rondje van de snackbar

*Bruchetta met pommodori tomaat, knoflook, oregano
*Goudse kaas kroketjes, piccalilly mayonaise
*Tartte flambe, spekjes, geitenkaas

*Puntzakje frites met truffel mayonaise

*Mini Goudse cheese burger

*Ontvangst met gerookte amandelen en charcuterie

*Ontvangst met olijven en snoep groente

Arrangement
De Waag

*Ontvangst met Goude kaas stengels en Nacho’s
*Canapé met gerookte zalm, crème van mierikswortel
*Warme grill worst, pickles, mosterd mayonaise
*Bitterballen met Franse mosterd
*Street-food; Krokante kip, sesam, savooienkool
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