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Sandwichbol
Ambachtelijke bol, dubbel ingesneden en dubbel belegd.

-Geitenkaas... 11,50
Geitenkaas uit de oven, Parmaham, gedroogde tomaat en pesto.

-‘Pulled’ zalm... 10,75
Warme ‘pulled’ zalm, remoulade en gekookt ei.

-Spareribs... 10,75
Zacht gegaarde spareribs, romaine sla en aioli.

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

Vlammengoud
Goudse variant van de Elzasser pizza.

-Classic... 8,50 
Met geitenkaas, spekjes, rode ui en rucola.

-Gegrilde groenten... 8,50
Met diverse gegrilde groenten, pijnboompitten en rucola.

-Mexicaanse kip... 10,50
Met kaas, gerookte paprika,, gegrilde kip, nacho’s en guacamole.

-Zalm... 9,50
Met gerookte zalm, kaas, brie en dille.

VLAMMENGOUD

Altijd lekker!
Flammkuchen of tarte fl ambée lijkt erg op een heel 

dunne pizza maar is niet hetzelfde. Het verschil met 
pizza zit vooral in twee dingen. Ten eerste komt 

Flammkuchen of tarte fl ambée 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 Gouds Glas 

hebben we vier heerlijke varianten voor u bedacht. 

Zien wie we zijn? Of bij ons willen werken?
Bekijk ons en onze vacatures op goudsglas.nl

Lunch

Heeft u genoten? Deel uw ervaring op social media

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

Tot 16:30 uur

Tip van Joost
Kiest u voor 3 gangen (voor- hoofd- en nagerecht) dan ontvangt u 
koffi e van het huis met een Goudse stroopwafel likeur!
Natuurlijk vrije keuze van de gehele kaart.



Barra
Steengebakken Spaans stokbroodje.

-Mexicaanse kip... 9,75
Mexicaanse pittige kip, crème fraîche en chipotle.

-Mibrasa steak... 12,75
Gesneden biefstuk uit de Mibrasa oven, tomatenrelish, grove 
mosterdmayonaise en Stolwijker kaas.

-Makreel... 9,75
Makreelspread, gekookt ei, rode ui en rucola.

-Parmaham... 9,75
Parmaham, mozzarella, pesto en pijnboompitjes.

Waldkorn
Karakteristieke donkere bol. 

-Belegen kaas... 9,75 
Goudse extra belegen kaas, appelstroop en kiemsalade.

-Geitenkaas... 9,75 
Geitenkaas uit de oven, perencompote en hazelnoot.

-Makreel... 9,75
Makreelspread, gekookt ei, rode ui en rucola.

Écht Gouds
-Club Gouda... 10,50
Goudse belegen kaas, kalkoen, gekookt ei, gebakken spek, 
komkommer, tomaat, sla, rode ui- en mosterdmayonaise.

-Trio Gouda... 12,50 
Geroosterde bruine boterham met Goudse belegen kaas, een Gouds 
kaaskroketje en een Goudse kaassoep.

Boerenbrood
Dik gesneden, royaal belegd, wit of bruin brood.

-Kroketten... 8,75
Twee rundvleeskroketten met Franse mosterd.

-Goudse kaaskroketten... 9,50
Goudse kaaskroketten met truffel en waterkersmayonaise.

-Gerookte zalm... 10,75
Gerookte zalm, kruidenkaas, kappertjes en rode ui.

-Vitello Tonnato... 10,75
Langzaam gegaard kalfsvlees, tonijnmayonaise, gekookt ei,
rode ui en rucola.

-Carpaccio... 11,75
Carpaccio van kogelbiefstuk, truffelmayonaise en oude Goudse kaas.

Tosti XXL
De allergrootste tosti’s van Gouda.

-Geitenkaas... 9,50 
Geitenkaas, geroosterde groenten, geserveerd met honingmayonaise. 

-Makreel Melt... 8,50
Makreelspread, Gouds belegen kaas en rode ui.

-Gerookte zalm... 9,50
Gerookte zalm, Gouds belegen kaas, kruidenkaas en rode ui.

-Ham & Kaas... 8,50
Met keuze uit: mayonaise, curry, tomatenketchup, remoulade of aioli.

Tot 16:30 uurLunch

Tip!
De lekkerste tosti’s van Gouda

 = vegetarisch

Tip!

High Tea
Reserveer nu

17,50 pp

‘Koken is 
schilderen 

met smaken’
Marco Muis



Soepen
Geserveerd met boerenbrood en roomboter.

-Tomatensoep... 7,00 
Soep van romatomaten en groene pesto.

-Goudse kaas... 7,50
Goudse kaassoep met krokante aardappel en uitgebakken spekjes.

-Bisque... 8,50
Verfi jnde soep van Hollandse garnalen met room en cognac.

Lunch salades
Geserveerd met boerenbrood en roomboter.

-Caesar... 15,50
Boerderijkip, gebakken spek, gekookt ei, ansjovis, knofl ookdressing 
en brood croutons.

-Goudse blauwe... 15,50 
Goudse blauwaderkaas met bosbessen, venkel en gele biet.

-Poke Bowl... 11,50 
Sushirijst, jonge sojaboontjes, wortel, komkommer en
een dressing van sesam.
- Suppl. crunchy chicken (+ 3,50)
- Suppl. zalm (+ 3,50)

-Aziatische biefstuksalade... 15,50
Roergebakken malse biefstuk, shiitake en teriyakidressing.

Supplement
-Brood... 6,50
Brood met smeersels. Keuze uit:
- Gezouten boter;
- Kruidenboter, aioli en tomatenhummus.

-Bistrobol... 8,50 
Brood uit de houtskooloven met Brie de Meaux en
beurre de Paris.

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

Lunch
Uitsmijters
Drie gebakken Flakkeese vrije uitloopeieren op wit of bruin brood. 

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

-Gouds Glas... 9,75
Goudse kaas, beenham, chorizo, rode ui en tomaat.

-Gerookte zalm... 10,75
Gerookte zalm, kruidenkaas en rode ui.

-Carpaccio... 12,75
Dungesneden kogelbiefstuk, truffelmayonaise en Goudse brokkelkaas.

Lunchgerechten
Met frites, mayonaise en salade.

-Goudse Cheeseburger... 15,50
100% Black Angus, Goudse extra belegen kaas, bacon, Romeinse sla, 
rode ui, augurk en piccalillymayonaise. 

-Saté... 16,50
Malse kipfi let in satésaus, met kroepoek en gefrituurde uitjes.

-Spareribs... 17,50
Spareribs afgelakt met Coca-Colarub, aioli en chilisaus.

-Polderhoen... 16,50
Heerlijk hoentje met waterkersmayonaise.

-Vegan falafel burger... 17,50
Falafel, tomatenrelish, groene asperges, avocadocrème en rode ui.

 = vegetarisch

Tot 16:30 uur

Tip van Joost
Kiest u voor 3 gangen (voor- hoofd- en nagerecht) dan ontvangt u 
koffi e van het huis met een Goudse stroopwafel likeur!
Natuurlijk vrije keuze van de gehele kaart.



Om mee te beginnen
-Brood... 6,50
Brood met smeersels. Keuze uit:
- Gezouten boter;
- Kruidenboter, aioli en tomatenhummus.

-Bistro... 8,50 
Brood uit de houtskooloven met Brie de Meaux en
beurre de Paris.

-Vis van het mes... 13,50
Sashimi van tonijn en zalm met sojasaus, gember en wasabi.

-Vlees van het mes... 11,50
Vleesspecialiteiten uit het Groene Hart.

Voorgerechten
-Oesters... 3,25
Per stuk. 6 stuks 18,50 / 12 stuks 34,50.

-Zalm... 10,50
Zalm gemarineerd in biet en vodka, pickels en mierikswortel.

-Kalf... 12,50
Tartaar van kalfsvlees, piccalilly, kwartelei en briochebrood.

-Carpaccio... 11,50
Handgeslagen kogelbiefstuk, olijfolie, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en rucola.

-Zeebaars... 10,50
Escabeche van zeebaars, met venkelsalade, watermeloen,
rode peper en basilicumschuim.

-Ravioli... 9,75 
Open ravioli met wilde spinazie en een schuim van Goudse kaas.

-Halloumi... 11,50 
Gegrilde Marokkaanse kaas met baba ganoush,
harissa en granaatappel.

Soepen
-Tomatensoep... 7,50
Met basilicum, bosui en croutons

-Goudse kaassoep... 7,50
Romige soep van Goudse kaas.

-Bisque... 7,50
Verfi jnde soep van Hollandse garnalen, room en cognac.

Van de Mibrasa grill
Onze gesloten houtskooloven. Al onze mibrasagerechten worden 
geserveerd met een dagelijks wisselende Mibrasa groentenverrassing 
met ambachtelijke frites en mayonaise.

-Spareribs... 22,50
Spareribs afgelakt met Coca-Colarub, aioli en chilisaus.

-Steak... 24,50
Lendesteak met saus naar keuze: Béarnaise, chimichurri of
beurre de Paris.

-Cochinillo... 24,50
Geroosterd speenvarken uit IJsselstein, met gekarameliseerde
appel en rodewijnsaus.

-Côte de Boeuf - 900 gram... 29,50 pp (vanaf 2 personen)

Het mooiste stuk vlees van het rund.

-Goudse cheeseburger... 16,50
100% Black Angus, Goudse extra belegen kaas, bacon, Romeinse sla,
rode ui, augurk en piccalillymayonaise.

-Bloemkool... 15,50 
Een steak van bloemkool, champignons en truffel.

 = vegetarisch

Vanaf 12:00 uurDiner

Tip!

High Tea
Reserveer nu

17,50 pp



Hoofdgerechten
-Dorade... 22,50
Op de huid gebakken doradefi lets, wilde spinazie, zeewier en anti-
boisedressing (tomaat, kappertjes en zwarte olijven).

-Vongole-Gamba... 22,50
Pasta met vongole en gamba’s met knofl ook.

-Zeebaars... 24,50
Hele zeebaars uit de oven, citroengras, gember, knofl ook en 
kokosrijst met limoen.

-Hele schol... 22,50
Hele schol, in roomboter gebakken met remouladesaus.

-Polderhoen... 19,50
Heerlijk hoentje met waterkersmayonaise.

-Lamscurry... 22,50
Polderlam uit Linschoten verwerkt tot kruidige lamscurry, met 
naanbrood, yoghurt met komkommer en granaatappel.

-Vegan falafel burger... 17,50
Falafel, tomatenrelish, groene asperges, avocadocrème en rode ui.

-Groentecurry... 19,50 
Indiase groentecurry, met naanbrood, yoghurt met komkommer
en granaatappel.

-Melanzane... 21,50 
Laagjes romatomaten en aubergine, parmigiana,
basilicum en mozzarella.

Kids
*Geserveerd met frites, appelcompote en mayonaise.

-Visfrietjes*... 8,50 
Visfrietjes met remouladesaus.

-Pasta Bolognese... 7,50 
Spaghetti met bolognesesaus en geraspte Goudse kaas.

-Hotdog*... 8,50
Ambachtelijke slagersknakworst op een broodje, met 
mosterdmayonaise.

-Snacks*... 7,50
Van de snackbar: mini frikandellen, kaassouffl é en bitterballen.

-Spareribs*... 9,50
Spareribs afgelakt met Coca-Colarub en aioli.

Salades
Rijk gevulde maaltijdsalades.

-Caesar... 17,50
Romeinse sla, gebakken kippendijen, crispy bacon, ansjovis, 
knofl ookdressing, croutons, Parmezaanse kaas en gekookt ei.

-Blauwe Goudse... 17,50 
Goudse blauwaderkaas met bosbessen, venkel, gele biet en 
macadamia.

-Poke Bowl... 11,50 
Sushirijst, jonge sojaboontjes, wortel, komkommer en
een dressing van sesam.
- Suppl. crunchy chicken (+ 3,50)
- Suppl. zalm (+ 3,50)

-Aziatische biefstuksalade... 17,50
Roergebakken malse biefstuk, shiitake en teriyakidressing.

Diner Vanaf 12:00 uur

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

Bijgerechten
Verse frites met mayonaise... 3,50

Groene salade... 3,50



-Kaas... 12,00
Vijf kazen: Morbier, Kruidenkaas, Vleitegeit, Ouwe Snoepert en 
Shropshire Blue. Met appelstroop, perencompote en gebakken 
granenbrood.

-Chocolade... 9,00
Sorbetijs van de puurste chocolade, met een vleugje zomertruffel.

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

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

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

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

-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 bananenkokosijs.

GOUDSER WORDT HET NIET

De Stroopwafel
De stroopwafel, van oorsprong siroopwafel genoemd, 

is een van oorsprong Goudse wafel, die niet
alleen in Nederland, maar ook wereldwijd 

gegeten wordt. Het product bestaat uit twee 
ronde wafelhelften, met ruitpatroon, waartussen 

zoete siroop is aangebracht.

Bij Gouds Glas hebben we De Kamphuisen stroopwafel 
verwerkt in een heerlijk nagerecht. Altijd feest!

Desserts Vanaf 12:00 uur

Tip!

Tip van Joost
Kiest u voor 3 gangen (voor- hoofd- en nagerecht) dan ontvangt u koffie 

van het huis met een Goudse stroopwafel likeur!
Natuurlijk vrije keuze van de gehele kaart.


