
Lunch
van 11:30 tot 16:00 uur

Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch
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Ciabatta... 12,00

Runderpastrami
Gemengde salade, gepekelde komkommer en mosterdmayonaise

Kip met avocado
Rode ui en rucola

Huisgerookte zalm
Kruidenkaas, salade en gepekelde komkommer

Moroccan style Hummus  
Geroosterde paprika en rucola

Boerenbrood... 13,00

Uitsmijter rosbief
Spiegelei, truffelmayonaise en oude kaas

Kroketten met brood
Twee kroketten, salade, mosterd en boter
Keuze uit: rundvlees of kaas V

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

Trio Gouds Glas  
Holtkamp kaaskroket, Goudse kaassoep en boerenbrood met oude kaas

Flammkuchen... 12,00

Vega  
Gegrilde groenten, wilde spinazie en pijnboompitten

Gerookte zalm
Brie, kappertjes, ui en dille

Mexicaanse kip
Rode ui, geroosterde paprika, tortillachips en guacamole

Pulled pork
Langzaam gegaard varkensvlees, geroosterde paprika en rode ui

Middle Eastern style spiced lamb
Gekruid lam en tzatziki



Lunch

Kids... 6,00

Krokante kip
Friet, mayonaise, ketchup, sla en appelmoes

Hamburger
Friet, mayonaise, sla en appelmoes

Een allergie? Meld het ons.  = vegetarisch  = veganistisch

van 11:30 tot 16:00 uur
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Tosti... 9,00

Klassiek
Focaccia, belegen Goudse kaas en/of beenham

Champignon  
Focaccia, belegen Goudse kaas, champignons, knoflook, peterselie en rode ui

Salades met boerenbrood en boter... 15,00

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

Carpaccio salade
Gemengde sla, dungesneden runderbiefstuk, truffelmayonaise, Goudse kaas, kappertjes, 
sjalotten, pijnbompitten en rucola

Salade bietencarpaccio   
Gemengde sla, dungesneden rode biet, walnoten en balsamicoazijn

Burgers... 15,00

Goudse Cheeseburger
Huisgemaakte burger, cheddarkaas, baby gem sla, rode ui, tomaat, augurk,
tomatenrelish en friet met mayonaise

Pulled pork burger
Langzaam gegaard varkensvlees, baby gem sla, rode ui, tomaat, licht pittige Madam Jeanette 
ananasmayonaise en friet met mayonaise 

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

Soepen... 8,00

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

Seizoenssoep 
Gemaakt van seizoensgroenten met boerenbrood en boter


