Lunch
Barra Rustique

Pan de barra is een Spaanse baguette, een rustique broodje van
simpel deeg bestaand uit bloem, water, gist en zout. Het deeg wordt
gevormd tot een lang dun brood en wordt na het rijzen ingesneden en
krokant gebakken

-Geitenkaas... 14,00

Romige geitenkaas met gegrilde groenten, zongedroogde
tomaten en rucola.

-Ginger Dog... 15,00

11:30 - 15:30 uur

-Carpaccio... 14,00

Runderbiefstuk met truffelmayonaise, oude Goudse kaas, kappertjes,
sjalotjes, pijnboompitten en rucola.

-Trio Gouds Glas... 17,00

Kippendij met geroosterde paprika en rode ui, nacho’s,
crème fraîche en tomatensalsa.

-Italiaans gegrilde aubergine... 13,00

Verse mozzarella, basilicum pesto, sappige tomaat, met een heerlijk
bijpassende huisgemaakte tapenade.

-Tonijnsalade... 12,00
Tonijnsalade met paprika, kappertjes, citroenolie,
gekookt ei en komkommer.
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Holtkamp kaaskroket, Gouds Glas kaassoep en boerenbrood met
Goudse kaas.

-Gerookte zalm... 14,00
Met rode ui, kappertjes, kruidenroomkaas en zongedroogde tomaat.

Zacht gegaard varkensvlees gemarineerd in gemberbier met gember
koolsla en srirachamayonaise.

-Mexicaanse kip... 14,00
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Flammkuchen
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Ook wel bekend als Duitse Pizza, Tarte Flambée of Franse Pizza. Het
belangrijkste is dat dit de lekkerste ter wereld is :-)
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-Vega... 14,00

Gegrilde groenten, geitenkaas, pijnboompitten en rucola.
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-Classic... 14,00
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Geitenkaas, spek en rucola.
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-Gerookte zalm... 14,00

Met brie, kappertjes, ui en dille.

Boerenbrood

-Mexicaanse kip... 14,00

-Uitsmijter carpaccio... 17,00

-Pulled Pork... 14,00

-Kroketten met brood... 11,00

-Flammkuchen van de maand... 14,00
Vraag onze bediening naar de Flammkuchen van de maand!

Dungesneden kogelbiefstuk, truffelmayonaise en Goudse brokkelkaas.

Brood met twee kroketten, keuze uit rundvlees en kaas.

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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Gegrilde kip met rode ui, geroosterde paprika, guacamole en nacho’s.

Langzaam gegaard varkensvlees met geroosterde paprika en rode ui.

= vegetarisch
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Lunch

11:30 - 15:30 uur

Tosti

Burgers

-Classic... 9,00

-Goudse cheeseburger... 17,00
Rundvleesburger met kaas, sla, rode ui, tomaat,
augurk en tomatenrelish.

Op steengebakken focaccia.

Belegen Goudse kaas, beenham en ketchup.

-Gerookte zalm ... 10,00
Met roomkaas, gekookt ei en rode ui.

Geserveerd met groentesalade en huisgemaakte friet.

-Groentenburger... 15,00

Met tomatenrelish, sla, tomaat, rode ui en augurk.

Salades
-Caesar salade Gouds Glas... 16,00
Knapperige sla, ansjovis, Goudse kaas, ficelle brood,
huisgemaakte dressing. Keuze uit krokante kip of gamba’s (+4,50).
-Salade buffelmozzarella... 16,00
Buffelmozarella met tuinerwten, tuinbonen, munt, limoen en olijfolie.
-Thaise kipsalade... 18,00

Op Thaise wijze bereide kip, met wortel en cashewnoten.

-Venkelsalade... 16,00

Sous-vide gegaarde venkel met sinaasappel en quinoa.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

-Pulled pork burger... 16,00

Langzaam gegaard varkensvlees met Madame Jeanette,
ananasmayonnaise, sla en augurk (licht pittig).

Soepen
-Kaassoep Gouds Glas... 8,00

Met gepofte wilde rijst, bieslook en brood met boter.

-Soep van de dag... 8,00

Vraag de bediening naar onze soep van de dag.
Geserveerd met brood en boter.

= vegetarisch
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