
D
iner

van 17:00 tot 22:00 uur

Voorgerechten... 11,00

Chorizo kroketjes
Rode paprikapuree, gekarameliseerde appelpuree en kiemgroenten 

Carpaccio
Truffelmayonaise, pijnboompitten, sjalotten, kappertjes, oude Goudse kaas en rucola

Buikspek
Geroosterde komkommer en komkommerketchup 

Zalmtartaar
Rode biet, sinaasappel en peer

Tataki van tonijn
Ponzusaus, wakame en wasabi

Geroosterde broccolini  
Geitenkaas, peer en hazelnoot

Oesterzwam carpaccio   
Honing-tijmdressing, pijnboompitten, sjalotten en rucola

Soepen... 8,00

Kaassoep Gouds Glas  
Gepofte wilde rijst, bieslook, boerenbrood en boter

Seizoenssoep 
Gemaakt van seizoensgroenten met boerenbrood en boter

Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch
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D
iner

van 17:00 tot 22:00 uur

Hoofdgerechten
Uit de Mibrasa houtskooloven

Tournedos... 29,50
Seizoensgroenten, wisselend aardappelgerecht en saus 
Keuze uit: romige pepersaus, jus de veau en knoflookboter

Rib eye... 26,50
Seizoensgroenten, wisselend aardappelgerecht en saus 
Keuze uit: romige pepersaus, jus de veau en knoflookboter

Entrecôte... 26,50
Seizoensgroenten, wisselend aardappelgerecht en saus 
Keuze uit: romige pepersaus, jus de veau en knoflookboter

Rundersukade... 23,50
Seizoensgroenten, wisselend aardappelgerecht en saus
Keuze uit: romige pepersaus, jus de veau en knoflookboter

Chateaubriand... 32,00 pp (per 2 personen te bestellen)

500 gram ossenhaas, portobello, geroosterde sjalot, gekonfijte cherrytomaten, tijm, 
seizoensgroenten, rode wijnsaus en friet met mayonaise

Gouds Glas pulled pork cheeseburger... 22,50
Langzaam gegaard varkensvlees, huisgemaakte chorizokaas, tomatenrelish, bindsla,
augurk en friet met jalapeñomayonaise 

Op eikenhout gegaarde zalm... 24,50
Zalm op eikenhout gegaard, met aardappelpuree, chorizo, erwten en bieslook

Oesterzwamburger... 19,50  
Sla, rode ui, augurk, tomatenrelish en friet met vegan mayonaise

Bijgerechten

Portie friet   met mayonaise of truffelmayonaise... 4,50
Gemengde salade... 3,50
Romige pepersaus... 1,50
Jus de veau... 1,50
Knoflookboter... 1,50

Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch
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D
iner

van 17:00 tot 22:00 uur

Pangerechten... 23,00

Wienerschnitzel
Weense specialiteit; met broodkruimel gepaneerde kalfsschnitzel, aardappelsalade,
peterselie en citroen

Eendenbout
Langzaam gegaarde eendenbout, gestoofde kool en een gefrituurde aardappeldumpling

Gemarineerde hertenbiefstuk
In appelstroop gemarineerd, bruine boter aardappelpuree, kool en champignons 

Pompoen ravioli   
Salie en gebrande pijnboompittenboter 

Linzendahl 
Spinazie, zoete aardappel, rijst en yoghurt

Roulade van zeebaars
Garnalen, gedroogde zwarte olijven en jam van pepers,
gebakken gnocchi en groene pesto.

Maaltijdsalades... 20,00

Caesar Salade Gouds Glas 
Knapperige sla, Goudse kaas, croutons en huisgemaakte caesardressing 
Keuze uit: gamba (+4,50) of krokante kip

Courgettesalade  
Gemengde sla, courgette, walnoot en Parmezaanse kaas

Bijgerechten

Portie friet   met mayonaise of truffelmayonaise... 4,50
Gemengde salade... 3,50
Romige pepersaus... 1,50
Jus de veau... 1,50
Knoflookboter... 1,50

Kids... 6,00

Krokante kip
Friet, mayonaise, ketchup, sla en appelmoes

Hamburger
Friet, mayonaise, sla en appelmoes

Pasta bolognese
Huisgemaakte bolognesesaus en Goudse kaas

Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch
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D
esserts

van 17:00 tot 22:00 uur

Nagerechten... 9,00

Baked Alaska
Vanille crème, cookie dough, merengue en romige karamel

Vijgentaartje
Panna cotta tartelette, vijg en verveine

Sticky toffee
Cake van dadels, toffeesaus en vanille-ijs

Ice cream Sundae
Wisselende ijssmaken, cake chunks en verse slagroom

Sorbet Gouds Glas  
Sorbetijs met veel vers fruit

Kaasplank
Goudse en internationale kazen, crackers en vruchtenchutney

Kinderverrassing... 3,50

Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch
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Leuk voor de kids, de
Gouds Glas kleurplaat!

De kleurplaat van deze editie is het glas-in-loodraam ‘Gouda bij 
kaarslicht’, je kunt hem namaken van de echte die je in ons restaurant 
vindt, maar je mag natuurlijk ook je eigen invulling geven. Veel plezier!

Vraag ons personeel om een kleurplaat en setje kleurpotloden.


