• LUNCH KLASSIEKERS GJVW •

• KLEINE KAART •

Standaard geserveerd met bruin brood

Al geproefd...?

Vraag naar onze soep(en) van de dag

4.85

Appelgebak van Dudok

3.35

Tosti ham en kaas (witbrood)

4.25

Kersengebak bakkerij van Eijk, Haastrecht

3.35

Gebak van de dag OP=OP

3.35

Twee kroketten met brood

6.95

Twee groentekroketten met brood

6.95

Bitterballen, vlees (8)

4.75

Garnalenkroketten met brood

7.95

Bourgondische bitterballen, rundvlees (6)

4.75

Gemengde snacks (8)

5.25

Bal gehakt uit de jus met brood

6.95

Gemengde snacks deluxe (20)

Hamburger GJVW

8.95

Gemengde snacks, vlammetjes en kaastengels

14.95

Old Gouda, spek, ei, truffelmayonaise, augurk, ui en

Vlammetjes (6)

5.95

tomaat

Kaastengels (V)(6)

5.95

Salade zalm en roomkaas

8.95

Kleine loempia’s (V)(6)

4.75

Salade Parmaham en roomkaas

8.95

Calamares met aioli

5.95

Salade geitenkaas, walnoot en honing (V)

8.95
Borrelplank GJVW

12.95

Boeren omelet met kaas, spek en groenten

9.50

Gemengde snacks, Parmaham, brood met smeersels

Uitsmijter ham en/of kaas en/of spek vanaf

6.85

en gemengde nootjes
Kaasplankje GJVW (V)

Boeren pannenkoek kaas, spek en groenten

9.50

Camembert, Hollandse overjarige, Franse

Pannenkoek naturel (V)

6.95

blauwschimmel, veenbessencompote en brood

Per ingrediënt, keuze uit:

0.95

Portie gemengde nootjes (V)

Kaas, spek, verse groenten, of kersen

Broodje Old Gouda spek, walnoot en honing

7.95

Broodje beenham en roomkaas

7.95

Broodje geitenkaas walnoot|honing (V)

7.95

Broodje gerookte zalm en roomkaas

7.95

Wij zijn trots om te vermelden dat Slagerij Rietveld uit Bodegraven onze vleesleverancier is.
Het Rietvelder rund graast in de weiden van Boskoop en staat bekend om haar botermalse vlees.
Lunch 12:00 tot 17:00 | Diner: u kunt aanschuiven van 17:00 tot 20:00

8.75

2.95

• SPECIALE AANBIEDINGEN •

• HOOFDGERECHTEN •

Het kan bij Goejanverwelle...

Geserveerd met frites en kleine salade

Driegangenmenu “Goejanverwelle”

23.50

Voor-, hoofd- en nagerecht naar keuze

Fish and chips van kabeljauw

14.95

Schnitzel Goejanverwelle

15.75

spek, kaas en gebakken groenten
Spareribs met tweede portie ribs

18.95

Geserveerd met frites, sausjes en kleine salade

Kipcordon blue (100gram) frites en salade

Franse schnitzel

15.75

camembert, spek en tomaat

9.95

Spareribs met knoflook- en piri-pirisaus

15.95

Steak bavette van de grill

16.95

Met kruidenboter of pepersaus of Portsaus
Kindermenu

5.50

Kipsaté

14.95

Hamburger GJVW (200 gram) met Old Gouda, spek,

Frites met snack naar keuze en een ijsje

• VOORGERECHTEN •

ei, truffelmayonaise, augurk, ui en tomaat

15.75

Groentekroketten van Laan (V)

11.00

Warme camembert met tijm en knoflook (V) 14.25
Vraag naar onze soep(en) van de dag

4.85

Salade geitenkaas brood en smeersels (V)

11.00

Broodplankje met verschillende smeersels (V) 5.25
• DESSERTS •
Gerookte zalm met roomkaas

6.95

Gegratineerde mosselen met kruidenboter

6.95

Coupe dame blanche advocaat en chocolade

5.25

Calamares met aioli

5.95

Vanille roomijs en kersen

5.25

Garnalenkroketten met aioli

7.25

Kersenbavarois van de Haastrechtse bakker

5.25

Stroopwafelijs met kletskoppen

5.25

Carpaccio v an het Roos uit Reeuwijk

8.95

Citrussorbet met Limoncello

5.25

Parmaham met roomkaas

8.75

Dutch coffee m
 et Ketel1 matuur en slagroom

5.25

Koffie met likeur naar keuze

5.25

Kaasplankje GJVW (+ €2,00 in menu)

8.75

Gegratineerde champignons (V)

6.25

Geitenkaas salade met walnoot en honing (V) 6.95

Wij zijn trots om te vermelden dat Slagerij Rietveld uit Bodegraven onze vleesleverancier is.
Het Rietvelder rund graast in de weiden van Boskoop en staat bekend om haar botermalse vlees.
Lunch 12:00 tot 17:00 | Diner: u kunt aanschuiven van 17:00 tot 20:00

