
Vraag naar de sushikaart!
ONTB I J T

Te bestellen van 8:00 - 11:30 uur

’T GOUDE HOOFT  9.00
Koffie/thee, glas verse jus, yoghurt, diverse broodjes,  
confituren, assortiment vleeswaren en kaassoorten  
en een gebakken ei met bacon

’T GOUDE HOOFT DELUXE  14.00
Glas prosecco, koffie/thee met lekkernij, glas verse jus, 
yoghurt, diverse broodjes, confituren, assortiment vleeswaren  
en kaassoorten, gerookte zalm en een gebakken ei met bacon

SALADES
CAESAR SALADE  11.75
Little gem, ei, croutons, baconzout, gerookte kipfilet,  
ingelegde ansjovis en een Caesardressing

SALADE GEITENKAAS  10.00
Mesclun sla, geitenkaas van de plaat, tomaat, walnoten,  
honing, French dressing en compote van appel 

SALADE DU CHEF  17.00 
Salade met pata negra, gerookte zalm en Hollandse garnalen

THAI BEEF SALAD  11.00
Mesclun sla, komkommer, tomaat, taugé, rood gebakken 
ossenhaaspuntjes in een oosterse saus

OOSTERSE KIPSALADE  12.00
Spinaziesalade met taugé en bosui en een  
oosterse cashewdressing

SALADE NIÇOISE  16.00
Een frisse salade op traditionele wijze met een tonijnsteak  

KALFSKROKETTEN  9.50
Twee stuks op brood

GARNALENKROKETTEN  10.75
Twee stuks op brood

ZALM  10.75
Broodje met gerookte zalm, avocado, rucola en pesto-mayonaise

CARPACCIO  10.75
Broodje met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,  
pijnboompitten en rucola 

GEZOND  9.00
Broodje met ham, kaas, tomaat, sla en een gekookt ei 

SANDWICH ’T GOUDE HOOFT  10.95
2 geroosterde boterhammen belegd met eiersalade,  
bacon, tomaat, kropsla en gerookte kipfilet 

DUBBEL BELEGD 12.00
Keuze uit kipkerrie-, tonijn-, zalmsalade, filet Americain   
of truffel-eiersalade

UITSMIJTER  8.00
Ham/kaas - extra topping: spek of rosbief 0,75

OMELET  8.00
Boeren of ham/kaas - extra topping: tomaat of champignons 0,75

TOSTI KAAS EN/OF HAM  6.00 
TOSTI CHEDDAR EN CHORIZO  8.00 
TOSTI GEITENKAAS  8.00
Walnoten en honing 

BAL GEHAKT  7.50
Broodje met pindasaus en gebakken uien 

WARM VLEES  9.00
Broodje met gebakken uien, rode paprika,  
champignons en pindasaus 

TOAST HUMMUS EN AVOCADO 10.00 
Geroosterd brood met een hummus-spread en avocado

PHILLY CHEESE STEAK  11.00
Broodje met medium gebakken steak met  
gesmolten cheddar, rucola en een jalapeno mayonaise 

TEMPURA SHRIMP SUSHI 8 stuks   16.00
Gamba, avocado en krab

VEGGIE ROLL 8 stuks  12.00
Avocado, komkommer en wortel

POKE BOWL ZALM / TONIJN / KIP 11.00
Avocado, komkommer, chuka wakame, rode uitjes,  
lente-ui, sojabonen, mango en honingsoja  

FISH MELT  12.00
Zalm- of tonijnsalade, zongedroogde tomaten en  
gesmolten mozzarella met cheddarkaas

HETE KIP 11.00
Broodje met gebakken uien, paprika en champignons 
met een pittige saus

WARME GEITENKAAS 10.00
Met katenspek en appel (vegetarisch mogelijk) 

12-UURTJE ’T GOUDE HOOFT
VIS tomatensoep, broodje tonijnsalade 

en een broodje Hollandse garnalenkroket   10.50

VLEES tomatensoep, broodje filet Americain 
Martino en een broodje kalfskroket   10.50

LUNCH
Te bestellen tot 17:00 uur

Keuze uit pistolet wit, Italiaanse kaasbol, 
Italiaanse pistolet bruin of bruin maisbroodje 

POFFERTJES 10, 15 of 20 stuks 4.75 / 6.00 / 7.50
De poffertjes worden geserveerd met roomboter  
en zijn rijkelijk bestrooid met poedersuiker (met likeur) (+4.25)

SOEPEN
TOMATENSOEP MET PESTO  6.00

CHAMPIGNONSOEP  7.00

FRANSE UIENSOEP 7.00

EARLY D I NNER 
Te bestellen tussen 12:00 - 17:00 uur

BACON CHEESEBURGER  16.95
100% beefburger op een brioche broodje, little gem,  
cheddar, bacon, augurk, uien, ketchup en mosterd  
Geserveerd met verse frites en salade

BIEFSTUK OP BROOD OF MET VERSE FRITES 16.95 
Met gebakken uien en champignons 

SCHNITZEL XL 14.00

FISH AND CHIPS 15.50
Van kabeljauw met verse frites en ravigotesaus

CHICKEN OF BEEF SATAY 13.50 / 15.00
Met pindasaus en brood 

TRUFFEL PASTA  15.00
Met truffelroomsaus, rucola en Parmezaanse kaas
 

Heeft u een allergie? Meld het ons.


