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Lunch

van 11:30 tot 16:00 uur

Barra wit of bruin

-Uitsmijter carpaccio... 11,50

-Geitenkaas uit de oven... 11,50

Geitenkaas, uienchutney, hazelnoten en zongedroogde tomaten.

-Kroketten met brood... 8,50
Rundvlees kroketten met franse mosterd.

-Pulled jackfruit... 9,75

-Vegetarische kroketten met brood... 8,50

-Iberico rib fingers... 11,50
Iberico spare ribs, met aioli, romeinse sla, gefrituurde ui en bosui.

-Carpaccio... 10,50

Ambachtelijke barra, rijkelijk belegd.

Tropische vrucht, tomaten, sjalotjes en tomatensalsa.

-Hummus... 9,75

Harissa hummus, gegrilde groenten, cashewnoten en rucola.

-Mexicaanse kip... 10,75

Kippendijen, geroosterde paprika, nachochips,
crème fraîche en tomatensalsa.

-Mibrasa steak... 11,75
Hollandse biefstuk, salsa verde, tomatenchutney en waterkers.
-Classic BLT... 9,75
Uitgebakken spek, romeinse sla en tomaat.
-Klassieke kaassandwich ... 9,75

Dungesneden kogelbiefstuk, truffelmayonaise en Goudse brokkelkaas.

Kaaskroketten met franse mosterd.

Runderbiefstuk, met truffelmayonaise, pecorino,
kappertjes, sjalotjes en pijnboompitten.

-Club sandwich Gouda... 10,75

Kalkoenbrisket, met uitgebakken spek, belegen kaas,
rode ui en een gekookt ei.

-Trio Gouds Glas... 12,50

Kaaskroket, kaassoep en boerenbrood belegen kaas.

-Avocado ei... 9,50

Avocado met gepocheerd ei en pecorino.

-Gerookte zalm ... 10,50
Gerookte zalm met rode ui, kappertjes,
kruiden-roomkaas en zongedroogde tomaat .

Kaas, tomaten, appel en uienchutney.

-Pulled zalm ... 10,75

Zalm met zoetzure komkommer, rode ui, salsa verde en citroen.

-Tonijnsalade ... 10,75

Puntpaprika, kappertjes, citroenolie, gekookte ei en komkommer.

Flammkuchen
Goudse variant van de Elzasser pizza.

-Geitenkaas... 9,75

Gegrilde groenten, pijnboompitten en rucola.

Boerenbrood

-Classic... 9,75

-Uitsmijter... 7,00

-Zalm... 10,25

-Uitsmijter Gouds Glas... 9,50

-Mexicaanse kip... 10,25

Wit of bruin.

Supplement + 1,50. Keuze uit spek, ham, kaas, bacon en tomaat.

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

Spekjes, geitenkaas en rucola.

Gerookte zalm, brie, kappertjes, rode ui en dille.

Gekruide kip, rode ui, geroosterde paprika, guacamole en nachochips.
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Lunch

van 11:30 tot 16:00 uur

Panini

Burgers

-Zalm... 8,75

-Goudse cheeseburger ... 13,75

Steengebakken Mediterraans broodje.

De allerlekkerste burgers van Gouda.

Gerookte zalm, kruidenroomkaas en rode ui.

Rode cheddar, romeinse sla, uitgebakken spek, tomaat, augurk,
Gouds Glas burgersaus.

-Ham en kaas... 7,75

-Visburger... 13,75
Met kabeljauw, aioli, rode ui, romeinse sla, Gouds Glas burgersaus.

Belegen kaas, schouderham en rode pesto.

-Tomaat mozzarella... 7,75

-Falafelburger... 13,75

Buffelmozzarella, pesto en tomaten.

Guacamole, tomatensalsa, romeinse sla en groene asperges.

-Kipburger... 13,75
Kippendijen, rode cheddar, romeinse sla, Gouds Glas burgersaus.

Soepen

Geserveerd met boerenbrood en roomboter.

-Paprika tomatensoep... 7,75

Maaltijdsalades

Gegrilde paprika uit de Mibrasa, vleestomaten en groene pesto.

-Tom ka kai soep ... 8,50

Geserveerd met boerenbrood en roomboter.

Kip, taugé, citroengras, bosui, koriander, kokosmelk en rode peper.

-Goudse kaassoep... 7,75

Goudse oude kaas, Goudse belegen kaas en aardappelkrokantjes.

Heerlijke lunch...
‘Vandaag heerlijk gegeten! Tevens top service! Snel en
vriendelijk! Wanneer wij Gouda weer bezoeken, komen wij
zeker weer een hapje eten! Oja, broodje met spare-ribs
(jawel, zonder bot!) aanrader!!!’
Datum van bezoek: juli 2020

-Griekse salade souvlaki ... 17,50

Gekruide kip, komkommer, tomaat, kalamata-olijven, rode biet en
yoghurtdressing.

-Salade roodlof... 15,50

Spinazie, groene asperges, geitenkaas, walnoten, frambozendressing.

-Sushi bowl... 12,50

Sojabonen, avocado, Chinese kool, wakame, kewpiemayonaise,
komkommer en wortel jullien.
- Supplement krokante kip of sashimi van zalm (+ 3,50).

-Salade niçoise... 17,50
Licht geschroeide tonijn, gekookt ei, aardappel, haricots verts,
zongedroogde tomaatjes, rode ui en kappertjes.

= vegetarisch
Tip!

High Tea
Reserveer nu
17,50 pp

Diner

van 17:00 tot 22:00 uur

To share

Mibrasa houtskooloven
Heerlijke gerechten van de grill, geserveerd met heerlijke frites.

-Brood met smeersels... 6,50

-Spareribs... 21,50
Met een marinade van CocaCola, aioli en chilisaus.

Kruidenboter, gezouten boter en aioli.

-Bistro bol... 9,50
-Sashimi... 14,50

-Cheeseburger... 16,75
Rode cheddar, romeinse sla, uitgebakken spek, tomaat, augurk,
Gouds Glas burgersaus.

-Oesters... 3,00 per stuk

-Ribeye... 24,50
Runder MRIJ Grainfed | 300 gram.

Brie, rozemarijn, tijm en knoflook kruidenboter.

Zalm, tonijn, wakame, gember, verse wasabi en sojasaus.

6 voor... 16,50. Gillardeau-oesters, rodewijnazijn-sjalot of
komkommerschuim met gin.

-Chateaubriand... 29,50 pp (vanaf 2p.)
600 gram ossenhaas, trostomaat, portobello en rode wijn sjalotsaus.
-Mosselen... 21,50

Met tomaten, salsa verde, knoflook en ovenvers brood.

-Zalmfilet... 21,50
Zalmfilet op eikenhout, met tuinerwten, chorizocrème en citroen.

Voorgerechten

-Bloemkoolsteak... 16,50

Bloemkool, madras, groene asperges, harissa en hummus.

-Gravad lax... 11,00

Pangerechten

Zalmfilet, rode biet, wodka, appel en Griekse yoghurt.

-Tataki van tonijn... 11,00

Met frites en mayonaise.

Saku tonijn, geplisseerde cherrytomaat, wakame, sojasaus en wasabi.

-Carpaccio... 10,50

Verse linguinepasta, vongole, knoflook, peper, peterselie en rucola.

Carpaccio van rund, met pesto, pijnboompitten, sjalotjes, kappertjes,
pecorino en rucola.

-Kalfstartaar... 13,50

-Vongole... 22,50

-Rode poon... 21,50
Met spaghetti van courgette, pesto en zongedroogde tomaten.

Kalfsoester, met een kwarteleitje, truffelmayonaise, sjalotjes,
kappertjes, cornichons en croutons [rauw gerecht].

-Vegacurry... 19,50

-Ceviche... 11,50

-Lamscurry... 21,50
Met jasmijnrijst, flatbread, raita, koriander en bosui.

Zeebaars, gamba, limoensap, rode ui, koriander,
cress mix en kruidenolie.

-Langzaam gegaard kalfsvlees... 11,50
Kalfsschenkel, gremolata, knoflook, ui, wortel in bladerdeeg.

-Vegetarisch taartje... 11,00

Geitenkaas, tomaat, olijventapenade, pompoenpitten en kervel.

Met jasmijnrijst, flatbread, raita, koriander en bosui.

-Falafelburger... 16,50

Met guacamole, tomaten salsa, romeinse sla en groene asperges.

-Pasta alla Trapanese... 17,50
Met cherrytomaten, pesto, verse bascilicum,
amandel, pecorino en rucola.

= vegetarisch

Diner

van 17:00 tot 22:00 uur

Bijgerechten
-Saus bij uw vleesgerecht ... 2,50
Rodewijn sjalotsaus, pepersaus of bearnaisesaus.

-Portie friet... 3,50
-Portie friet met truffelmayo... 4,50
-Gegrilde groenten... 3,25

Verse groentes uit de Mibrassa houtskooloven.

-Gemengde salade... 3,25

Frisse salade, komkommer, tomaat, rode ui en pijnboompitjes.

-Pasta aglio olio ... 3,25

Verse pasta, knoflook, Spaanse peper, peterselie en olijfolie.

Kindergerechten
-Steak... 14,50

Frietjes, gegrilde groenten, appelmoes, mayonaise en ketchup.

-Pasta Pesto... 11,50

Spaghetti, Cherrytomaatjes, pesto, Goudse kaas en pesto.

-Spareribs... 13,50
Frietjes, gegrilde groenten, knoflooksaus en appelmoes.
-Snacks... 9,50

Bitterbal, kaasstengel, frikadel, salade, frietjes, appelmoes,
mayonaise en ketchup.

-Visfrietjes... 9,50

Frietjes, salade, knoflooksaus, ketchup en appelmoes.

Onze desserts vindt u
op de volgende pagina

= vegetarisch

Desserts
Tip!

van 18:00 tot 23:00 uur

-Kaasplankje... 12,00

Vijf kazen: Morbier, Kruidenkaas, Vleitegeit, Ouwe Snoepert en
Shropshire Blue. Met appelstroop, uienchutney en gebakken
granenbrood.

-Stroopwafel cheesecake... 9,00
Cheesecake gemaakt met karamel en echte Goudse stroopwafels.
-Bramenmerengue... 9,00
Bramenijs en bosbessen.

-Yoghurt Panna Cotta... 9,00
Basilicum ijs, limoen chocolademousse, saus van pistache,
groene merengue, groene appel en atsina cress.

GOUDSER WORDT HET NIET

De Stroopwafel

-Frambozen savarin... 9,00
Hangop van vanille, witte chocolade aardbeienijs en een
gel van blauwe bessen.

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.

-Gouds Trio ijs... 9,00

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

-Kinderverrassing... 3,50
Waar alle kinderen van houden :-)

Wisselende soorten ijs van Davids Gelato.

Tip van Joost
‘Mijn favoriete desserts zijn het kaasplankje, de cheesecake en het
Gouds Trio, ik proef ze wekelijks alledrie (niet tegen mijn vrouw zeggen :-)’

