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Sandwichbol

Ambachtelijke witte bol, dubbel ingesneden, dubbel belegd.

-Geitenkaas... 9,75
Geitenkaas, parmaham, gedroogde tomaat, pesto uit de oven.

-Zalm... 9,75
Warme zalm, remoulade, rode ui.

-Spareribs... 9,75
Zacht gegaard spareribs, Romeinse sla, aioli.

-Hummus... 9,75
Tomatenhummus, gegrilde groenten, gebrande cashewnoten.

-Kalf... 9,75

VLAMMENGOUD

Gebraden kalfsfricandeau, champignons, ui geserveerd met satésaus.

Vlammengoud
Goudse variant van Elzasser pizza.

-Geitenkaas... 8,95
Geitenkaas, gegrilde groente, pijnboompitjes, rucola.

-Spek... 8,95
Spekjes, geitenkaas, rucola.

-Zalm... 8,95

Altijd lekker!
Flammkuchen of tarte flambée lijkt erg op heel dunne
pizza maar is niet helemaal hetzelfde. Het verschil
met pizza zit vooral in twee dingen. Ten eerste komt
flammkuchen of tarte flambée uit de Elzas en niet
uit Italië. Het tweede en misschien wel belangrijkste
verschil is het gebruik van crème fraîche in plaats van
tomatensaus als basis voor de topping. Bij GoudsGlas
hebben we vier heerlijke varianten voor u bedacht.

Gerookte zalm, gebrokkelde brie, kappertjes, rode ui.

-Kip... 8,95
Pittige kip, rode ui, paprika, rucola.

Zien wie we zijn? Of bent u benieuwd of we een
baan voor u hebben? Bekijk ons en onze vacatures
op goudsglas.nl

Heeft u genoten? Deel uw ervaring op social media

Heeft u een allergie, meld het ons zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
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Barra

Boerenbrood

-Mexicaanse kip... 8,75

-Kroketten... 7,75

Mexicaanse kipsalade, gerookte paprika, rode ui.

Twee rundvlees- of vegetarische kroketten met Franse mosterd.

-Mibrasa steak... 8,75

-Gerookte zalm... 9,75
Gerookte zalm, kruidenkaas, kappertjes, rode ui.

Steengebakken, Spaans stokbroodje.

Dik gesneden, royaal belegd, wit of bruin:.

Gesneden biefstuk, tomaten relish, grove mosterdmayonaise,
Stolwijker kaas.

-Vitello Tonato... 9,75

-Makreel... 8,75

Gebraden kalfsvlees, tonijnmayonaise, gekookt ei, rode ui.

Makreel spread, gekookt ei, rode ui, rucola.

-Carpaccio... 9,75

-Parmaham... 8,75

Handgeslagen kogelbiefstuk, truffelmayonaise, oude Goudse kaas.

Parmaham, mozarella, pesto, pijnboom pitjes.

Waldkorn

Tip!
De grootste én lekkerste tosti’s van
Gouda vind je bij Gouds Glas!

Karakteristieke donkere bol.

-Belegen kaas... 8,75
Goudse extra belegen kaas, appelstroop en kiemsalade.

-Geitenkaas... 8,75

Tosti XXL

Geitenkaas uit de oven, perencompote, hazelnoot.

-Makreel... 8,75

De allergrootste tosti’s van Gouda.

Makreelspread, gekookt ei, rode ui, rucola.

-Geitenkaas... 9,00

Écht Gouds

Geitenkaas, geroosterde groenten, geserveerd met honingmayonaise.

-Makreel Melt... 9,00

-Club Gouda... 10,50

Makreelspread, Goudse belegen kaas, rode ui.

Goudse belegen kaas, kalkoenbrisket, gekookt ei, gebakken spek,
komkommer, tomaat, sla, rode ui, mosterdmayonaise.

-Gerookte zalm... 9,00
Gerookte zalm, Goudse belegen kaas, kruidenkaas, rode ui.

-Gouda... 10,50
Gebakken brood met Gouds belegen, Gouds kaaskroketje, Gouds
kaassoepie.

-Ham & Kaas... 9,00
Keuze uit: mayonaise, curry, tomaten ketchup, remoulade, aioli.

Tip!

High Tea
Reserveer nu
17,50 pp
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Soepen

Uitsmijters

-Tomatensoep... 7,50

Drie gebakken eieren op wit of bruin brood.

Soep van pommodoritomaat, groene pesto.

-Beenham en/of kaas... 8,75

-Goudse kaas... 7,50

-Gouds Glas... 9,75

Goudse kaassoep, krokante aardappel, uitgebakken spekjes.

Belegen Goudse kaas, beenham, chorizo, rode ui, tomaat.

-Garnaal... 7,50

-Gerookte zalm... 9,75

Bisque van Hollandse garnalen, room met Cognac.

Gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui.

-Seizoen... 7,50

-Carpaccio... 11,75

Wisselende soep, gelet op alle weersomstandigheden.

Dungesneden kogelbiefstuk, truffelmayonaise, Goudse brokkelkaas.

-Brood en boter... 4,50
-Brood... 6,50
Vers afgebakken brood met twee dippers. Keuze uit:
- Uit de polder: Rillete van eend en gezouten boter
- Van ver:
Aioli en chorizotapenade
- Gouds Glas: Kruidenboter en makreelspread

Maaltijdsalades
Ruim gevulde salades met Turks brood.

-Cesar... 13,50

Boerderijkip, gebakken spek, gekookt ei, ansjovis, knoflookdressing,
brood croutons.

-Burrata-Panzanella... 13,50
Italiaanse tomatensalade, burrata, basilicum.

-Blauwe Goudse... 13,50

Lunchgerechten
Met frites, mayonaise, salade.

Goudse blauwe aderkaas met bosbessen, venkel, gele biet.

‘Goudse’ Cheese Burger... 13,50

-Poke Bowl crunchy chicken... 13,50

100% Black Angus, Goudse extra belegen, bacon, little gem, rode ui,
augurk, picalillymayonaise.

Rijst, krokante kip, edamameboontjes, wortel, komkommer, dressing
van sesam.

Saté... 16,50

-Aziatisch mrij... 13,50

Malse kipspies in satésaus, met limoen-kokosrijst, kroepoek,
gefrituurde uitjes.

Roergebakken ossenhaas, shi-i-take, teriyaki dressing.

Bijgerechten
Verse frites met mayonaise... 3,50
Groene salade... 3,50

Spare-ribs... 16,50
Spare-ribs afgelakt met Coca Cola rub, aioli en chilisaus.

Polderhoen... 16,50
Gegrild haantje met waterkersmayonaise.
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Om mee te beginnen
-Brood... 6,50

Salades

Ruim gevulde maaltijdsalades.

Vers afgebakken brood met twee dippers. Keuze uit:
- Uit de polder: Rillete van eend en gezouten boter
- Van ver:
Aioli en chorizo-tapenade
- Gouds glas: Kruidenboter en makreelspread

-Ceasar... 17,50

-Bistro... 8,50

Goudse blauwe aderkaas met bosbessen, venkel, gele biet,
macadamia.

Bistro brood uit de houtskooloven met Brie de Meaux,
Beurre de Paris.

-Van het mes | vis... 7,50

Little gem, gebakken kippendijen, crispy bacon, ansjovis,
knoflookdressing, croutons, Parmezaanse kaas, gekookt ei.

-Blauwe Goudse... 17,50

-Poke Bowl... 14,00

Sashimi tonijn, zalm, soja, gember, wasabi.

Rijst, avocado, edamme boontjes, wortel, komkommer, kikkererwten,
dressing van agavesiroop.

-Van het mes | vlees... 7,50

-Aziatisch mrij... 14,00

Vleesspecialiteiten uit het Groene Hart.

Roergebakken ossenhaas, shi-i-take, teriyaki dressing.

-Soepen... 7,50

Van de Mibrasa grill

- Tomatensoep - Tomatensoep basilicum, bosui en croutons
- Goudse kaassoep - Romige soep van Goudse kaas,
krokante aardappel, uitgebakken spekjes
- Garnalensoep - Bisque van Hollandse garnalen, room met Cognac.

Al onze mibrasa gerechten worden geserveerd met een mibrasa
groentenverassing welke dagelijks wisselt en ambachtelijke frites
met mayonaise.

Voorgerechten

-Spareribs... 20,50

-Ravioli... 10,50
Open ravioli, wilde spinazie, schuim van Goudse kaas.

-Polderhoen... 20,50
(Gegrild) haantje met waterkersmayonaise.

-Halloumi... 10,50

-Steak... 20,50

Gegrilde Marokaanse kaas met baba ganoush, harrisa en
granaatappel.

Steak van de lende. Keuze uit Béarnaise, Chimichurri of
Beurre de Paris.

-Zalm... 10,50

-Cochinillo... 22,50

Zalm gemarineerd in biet en vodka, pickels en mierikswortel.

Geroosterd speenvarken uit IJsselstein, gekarameliseerde appel,
rode wijn saus.

-Zeebaars... 10,50

Spareribs afgelakt met Coca Cola rub, aioli en chilisaus.

Escabeche van zeebaars, venkel salade, watermeloen, rode peper en
basilicumschuim.

-Côte de Boeuf... 29,50 (vanaf 2 personen)

-Carpaccio... 10,50

-Goudsche cheeseburger... 16,50

Handgeslagen kogelbiefstuk, olijfolie, pijnboompitjes, Parmezaanse
kaas en rucola.

100% Black Angus, vegasbol, Goudse extra belegen, bacon, little gem,
rode ui, augurk, picalilly-mayonaise.

-Kalf... 12,50

-Bloemkool... 18,50

Tartaar van kalf, los gekoppelde picalilly, kwartel ei en brioche.

Een steak van bloemkool, champignons en truffel.

Het mooiste stuk vlees van het rund.
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Hoofdgerechten
-Dorade... 24,00

Op de huid gebakken doradefilets, wilde spinazie, zeewier,
anti-boise.

-Vongole-Gamba... 24,00
Pasta aglio e olio, vongole, gamba’s.

-Zeebaars... 24,00

Hele zeebaars uit de oven, citroengras, gember en knoflook, met
limoen-kokosrijst.

-Tongschar... 24,00
Hele tongschar in roomboter gebakken, stamppotje met snijbonen.

Bijgerechten

Kids

Verse frites met mayonaise... 3,50
Groene salade... 3,50

Geserveerd met frites, appelcompote en mayonaise

-Polderlam curry... 24,00

-Kibbeling... 7,50

Polderlam uit Linschoten verwerkt tot kruidige lamscurry, naanbrood,
yoghurt met komkommer en granaatappel.

Kabeljauw in een kruidig jasje met remouladesaus.

-Asperges... 24,00

Spaghetti met Bolognesesaus en geraspte Goudse.

Groene asperges met Epoise, zeezout, olijfolie.

-Pasta Bolognese... 7,50
-HotDog... 7,50

-Melanzane... 20,00

Ambachtelijke slagersknakworst, broodje, met mosterdmayonaise.

Lasagne van aubergine, pommodori, basilicum en Parmezaanse kaas.

-Snack... 7,50

Rondje van de snackbar; mini fikandel, kaassouflé en bitterbal.

Tip!

Drie

gangen vrije
keuze menu
32,50

Tip!

Chef’s
menu
39,50

-Polderhoen... 7,50
Half gegrild haantje met waterkersmayonaise.

-Spareribs... 7,50
Spareribs afgelakt met Coca Cola rub en aioli.

Heeft u een allergie, meld het ons zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
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Cheesecake
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9,00
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-Kaas... 9,00
Vijf kazen uit de regio en van verder, appelstroop, perencompote,
gebakken mueslibrood.

-Chocolade... 9,00
Chocolade truffel sorbetijs, chocolade brownie.

-Stroopwafel... 9,00
Cheesecake gemaakt met en van Goudse stroopwafels.

-Toffee... 9,00
Sticky toffee pie met roemarijn karamelijs.

GOUDSER WORDT HET NIET

De Stroopwafel

-Bramen... 9,00
Bramen merengue, bramenijs en bosbessen.

-Banoffee... 9,00
Banoffee pie, in een Gouds glaasje.

De stroopwafel, van oorsprong siroopwafel genoemd,
is een van oorsprong Goudse wafel, die anno 2019
niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd
gegeten wordt. Het product bestaat uit twee ronde
deegwafelhelften, met ruitpatroon, waartussen
zoete siroop is aangebracht.
Bij Gouds Glas hebben we ze op een leuke manier
verwerkt in een heerlijk nagerecht. Altijd feest!

-Aardbeien... 9,00
Aardbeien Romanov met amandelcrunch.

-Flensjes... 9,00

Krokante flensjes met frambozen mintijs.

-Millionairscake... 9,00
Reep van koek, brownie, chocolade, pinda’s en bananen-kokosijs.

Op zoek naar de perfecte locatie voor uw bruiloft of evenement? Dat kan bij Gouds Glas!
Vraag de bediening voor meer informatie.

Heeft u een allergie, meld het ons zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
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