
DINERKAART
HAPAS VOOR 
2 PERSONEN
BROOD VAN ALLES   9.00 
Warme broodjes met aioli, tomatentapenade en 
kruidenboter

NACHO’S CLASSICO   10.50
NACHO’S CLASSICO GRANDE    13.50
Klassieke nacho’s uit de oven met gesmolten kaas, 
chilisaus, tomatensalsa, crème fraîche, lente- ui en 
guacamole

PARMAHAM EN INKTVISRINGEN  14.50
Dungesneden Parmaham met diverse zuren en sauzen, 
aioli en zes gefrituurde inktvisringen

2 KLEINE SOEPJES   10.00
(Ook te bestellen met bacon) 
Romige soep van bospaddestoelen en Dijonmosterd en 
Courgettesoep gebonden met kruidenroomkaas en 
dungesneden lente-ui

VOOR
GERECHTEN
CARPACCIO 13.50
CARPACCIO GRANDE  19.00
Dungesneden carpaccio van het rund met Parmezaan-
se kaas, pesto of truffelmayonaise, gebrande pittenmix, 
dungesneden lente-ui en rucola en een bruchetta met 
zongedroogde tomaattapenade

TOSTADA (KROKANTE TORTILLA) MET:
• Rode bieten hummus, gegrilde courgette, feta, 
dadels, diverse noten, dungesneden lente-ui en 
crème fraiche  13.50
• Tartaar van ossenworst, Amsterdams zuur, chutney van 
rode ui, dungesneden lente-ui, zongedroogde tomaat, 
wakamé en misomayonaise 14.50
• Salade van zalmfilet op oosterse wijze, Amsterdams zuur, 
chutney van rode ui, dungesneden lente-ui, zon-
gedroogde tomaat, wakamé en saffraanmayonaise 14.50

PORTOBELLO   14.00
Gegrilde portabello met een mousse van geitenkaas, 
rode bietensalade, verschillende noten, zoetzuur van 
dungesneden prei, krokante filodeeg en portstroop

ROULEAU  14.00
Wrap gevuld met een krokante garnaal, salade van witvis, 
wakamé salade, dungesneden groenten, augurkenrelish, 
gegrilde courgette, sesam, tobiko, crème van paarse 
wortel en srirachamayonaise

PORK BELLY  14.50
Gegrilde buikspek met garnalen in knoflook, oosters 
gemarineerde courgette, chips van pastinaak, krokante 
wilde rijst en wasabimayonaise 

HOOFDGERECHTEN
KIES JE HOOFDGERECHT EN FAVORIETE BIJGERECHT!*

BOEUF BOURGUIGNON  20.50
Frans gerecht van rundvlees gestoofd in rode wijn, bouillon, champignons, 
pareluitjes, spek, mirepoix, bouquet garni en een zoetzure salade

POULET  21.50 
Langzaam gegaarde rollade van scharrelkip in romige saus met bospaddestoelen, 
lente ui en vadouvan

RUMPSTEAK  23.50
Gegrilde lendebiefstuk, knoflookpeper en peperroomsaus

PROCUREUR EN BUIKSPEK  23.50
Wellington gevuld met pulled pork en fetakaas erbij cheddarcheese saus, 
koolsla, zoetzuur en gegrilde buikspek met een jus van Deventer koek

VIS DUO  24.50 
Gegrilde zalmfilet, citroenpeper, gegrilde in knoflook en citroen gemarineerde 
garnalen en misosaus

ZALM  23.50
Zalmfilet, citroenpeper en een saus van zongedroogde tomaten, 
kappertjes en lente-ui

ZEEBAARS  23.50
Op de huid gebakken zeebaars met een warme knoflooksaus

SURF EN TURF  25.50
Gegrilde lendebiefstuk en in knoflook en citroen gemarineerde gegrilde 
garnalen en misosaus

WELLINGTON    19.50
Bladerdeegrol gevuld met spinazie, feta, walnoten en geitenkaas met zoetzure 
salade en kruidenroomsaus

PORTOBELLO   19.50
Gegrilde grote kastanje champignon gevuld met risotto van bospaddestoelen, 
Parmezaanse kaas, dungesneden lente-ui en krokante cajuntortilla
Als bijgerecht krijgt u een frisse salade en bruchetta met zongedroogde tomaattapenade

PASTA    19.50
Romige pasta in een lichte knoflookroomsaus met geitenkaas, feta, Parmezaan, 
dungesneden lente- ui en geglaceerde bospeentjes
Als bijgerecht krijgt u een frisse salade en bruchetta met zongedroogde tomaattapenade

*Prijs is inclusief één bijgerecht 
behalve bij de portobello en pasta

Voor onze soepen zie de andere kant van de kaart!

KIES JE BIJGERECHT 
RISOTTO

Romige risotto met bospaddenstoelen, 
Parmezaanse kaas en gewokte seizoengroenten

PASTA
Dunne pasta in lichte knoflooksaus met courgette-

linten, wortel, prei en Parmezaanse kaas
PUREE

Aardappel pastinaak crème met gegrilde groenten
MOSTERD AARDAPPEL

Gestampte kriel aardappelen met grove mosterd 
en gegrilde groenten
DIKKE FRIETEN

met mayonaise



MAALTIJDSALADES
Gemengde salade met komkommer, paprika, rode- en lente-ui en dressing
Onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter
U kunt ook dikke frieten met mayonaise i.p.v. brood bestellen voor +2.75

GEITENKAAS   14.50 
Lauwwarme geitenkaas, rode biet, dungesneden groenten en komkommerlint,
dadels, walnoten en portstroop

GROENTEN   14.50
Gebakken seizoensgroenten, Parmezaanse kaas, pittenmix, dadels, 
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

KIP  17.50
Gebakken kippendijen, seizoensgroenten, champignons, pittenmix 
en kerriemayonaise

CARPACCIO  17.50
Geschaafde Parmezaanse kaas, pittenmix, rucola met pesto of truffelmayo

SURF & TURF  17.50
In oosterse marinade gebakken biefstukpunten, gamba’s en champignons 
met lente-ui en misomayonaise

GOESTING’S 
BURGER CREATOR
Onze burgers worden geserveerd met gemengde salade, 
dikke frieten met mayonaise
Keuze uit witte of bruine bun

BURGERS 16.50
Gegrilde burger met verse kropsla, tomaat, 
augurken relish, rode ui, koolsla en 
kerriesaus 
BEEFBURGER
CRISPY CHICKENBURGER
RODE BIETBURGER   
VEGGIE CAJUNBURGER 
PULLED PORK BURGER

NAGERECHTEN
CHEESECAKE  9.50
Huisgemaakte witte chocolade cheesecake met 
een gelei van framboos en cranberry, vanille crème,
 roodfruit salade en citroenijs

COUPE CHURROS  9.50
Twee bollen witte chocolade-ijs met slagroom met 
daarop drie gesuikerde churros, slagroom, 
whipped cream, warme sauzen en chocoladeparels

DAME BLANCHE  9.50
Drie bollen vanille-ijs op een kruim van oreokoekjes, 
warme chocoladesaus, slagroom en kletskoppen

SUNDAY  9.50
Drie bollen vanille-ijs op een kruim van bastogne, 
warme caramelsaus, slagroom en kletskoppen
In het seizoen ook te bestellen met verse aardbeien

TRIFFLE  9.50
Zomers, gevuld met aardbeienijs, vanille crème, 
rood fruit, whipped cream, divers kruim van koek en 
mini macarons

CRÈME BRULEE  9.50 
Van hazelnoot vers gebrand met rietsuiker met 
warme churros, witte chocolade-ijs en caramelsaus

KOFFIE OF CAPPUCCINO OF VERSE THEE 
MET FRIANDISES  6.00 
4 kleine lekkernijen geserveerd naast de warme drank  

FRIANDISES 4 kleine lekkernijen 4.00

Heeft u allergieën of diëten? Vraag de bediening.

EXTRA TOPPINGS 
BIJ TE BESTELLEN

Uitgebakken bacon 1.50
Crispy garnalen & wakamé 2.00
Pulled pork met BBQ saus 2.00

Guacamole 1.00
Kaas 1.00

Geitenkaas 1.00
Inktvisringen 2.00

Jalapeño 0.50
Cheddar cheese saus 1.00

ALTIJD GOESTING 19.- 
Met gemengde salade en dikke frieten met mayonaise of 
met brood en kruidenboter

SATÉ 
Spiezen van gemarineerde kip met pindasaus, krokante uitjes en zoetzuur

SOEPEN 8.50
ROMIGE SOEP VAN BOSPADDESTOELEN 

EN DIJONMOSTERD 

COURGETTESOEP  
gebonden met kruidenroomkaas en 

dungesneden lente- ui

Ook te bestellen met bacon


