Lekker Hollands Genieten!

Brasseriegerechten
Goede start

5,00

Boerenbrood van Goudse bakkerij de Vlaam met drie smeersels

Voorgerecht, hoofdgerecht en dessert naar eigen keuze!

23,75

Voorgerechten

6,50

Carpaccio van Hollands rund met Oude Goudse, aceto balsamico en geroosterde pompoenpitten
Kiprollade met ananas, pijnboompitten en kerriedressing
Krokant gebakken gamba’s met salade van appel en munt
Gerookte zalm met salade, kappertjes en dille-crème fraiche
Salade van rode biet, appel, balsamico dressing en zachte geitenkaas
Soep van de dag, geserveerd met een brood-lolly
Tomatensoep met crème fraiche en een brood-lolly
Goudse kaassoep met een brood-lolly

Hoofdgerechten (geserveerd met patat, mayonaise en salade)

13,50

Hollandse biefstuk met kruidenboter
Ambachtelijke ‘Bakhuys’ oerhammetje met honing-tijmsaus
Hollandse kipspies met pindasaus of piri-piri saus en zoet-zuur van wortel
Runderstoofpotje met aardappelpuree en rode kool
Gebakken heekfilet met een pittige kervelsaus
Vangst van de dag, vanochtend gevangen en vanavond op uw bord!
Groentetaart gevuld met wintergroenten, tomaat en Hollandse blauwaderkaas

Maaltijdsalades (geserveerd met brood en roomboter)
Maaltijdsalade met kipstukjes, paprika, ui en champignons
Maaltijdsalade met zachte geitenkaas, honing en walnoten
Maaltijdsalade met biefstukpuntjes
Maaltijdsalade met krokant gebakken gamba’s

Volg ons op Twitter @BakhuysGouda en check in op Facebook!

12,50

PAPAS

Tapas met een Hollands tintje..

Vlees

Vis

Vegetarisch

Carpaccio

Gerookte zalm

Gouds kaassoepje

met pompoenpitten, Oude Goudse en balsamico

met dille-creme fraiche

met brood

Mals kipspiesje

Gefrituurde inktvisringen

Tomatensoepje

met satésaus

met aïoli

met een vleugje creme fraiche

Biefstukpuntjes

Gebakken mosselen

Quiche

met paprika en ui in pittige saus

in pikante saus

met diverse groenten

Quiche

Zeewolfballetjes

Goudse kaaskroketjes

met ham en kaas

met ravigottesaus

met krotenmosterd

Kippenvleugeltjes

Krokant gebakken gamba’s

Gebakken champignons

in pikante honingmarinade

met kerrie-mayonaise

op toast

Hamburgertje

Heekfiletje

Patat

op een sesambroodje

met pittige kervelsaus

met mayonaise

Gekruide gehaktballetjes

Vangst v/d dag

Frisse salade

met salade en chilisaus

Vraag de bediening

lekker voor erbij

Pannenkoekjes met …
Naturel
Jam / Honing / Stroopwafelstroop
Nutella / Chocoladesaus
Appel / Ananas / Banaan
Goudse kaas / Spek / Gember
Spek en appel
Spek en gember

Goudse kaas en spek
Goudse kaas en ananas
Goudse kaas en appel
Appel en kaneel
Zachte geitenkaas en honing
Pittige kip met ui en paprika
Shoarma,knoflooksaus en salade

Lekkere afsluiter: dessertproeverij ’t Bakhuys € 5,50 p.p.
Onbeperkt papas € 17,50 p.p. (de gehele week)
4 verschillende papas naar keuze € 13,50
Spelregels onbeperkt Papas:
Maximaal 2 Papas p.p. tegelijkertijd bestellen
Nieuwe Papas kunnen besteld worden, als de vorige op zijn
Voor groepen vanaf 10 personen geldt een beperkt menu

Niet opgegeten Papas worden berekend
Maximaal 2 uur
Dessertproeverij is niet inbegrepen

Pannenkoeken
Onze pannenkoeken worden bereid met pannenkoekenmeel van windkorenmolen De Roode Leeuw uit Gouda.
De Roode Leeuw is gebouwd in 1727 en is één van de oudste molens in Nederland. In de jaren 20 raakte de
molen buiten bedrijf, maar sinds 1985 is de Roode Leeuw weer in gebruik als ambachtelijke korenmolen.

Naturel pannenkoeken
Pannenkoek met stroop en suiker
Pannenkoek met Nutella, stroopwafelstroop of honing
Pannenkoek met gember of met krenten en rozijnen
Pannenkoek met krenten, rozijnen en sinaasappellikeur

6,00
6,50
7,00
9,50

Appelpannenkoeken
Appel pannenkoek
Appel pannenkoek met kaneel
Appel pannenkoek met gember of met krenten, rozijnen en kaneel
Appel pannenkoek met krenten, rozijnen en appellikeur

7,00
7,50
8,00
10,50

Goudse kaaspannenkoeken
Goudse kaas pannenkoek
Goudse kaas pannenkoek met jam
Goudse kaas pannenkoek met appel, met ananas of met gember
Goudse kaas pannenkoek met ham, met spek of met salami
Goudse kaas pannenkoek met ham en ananas

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00

Spekpannenkoeken
Spek pannenkoek
Spek pannenkoek met ui
Spek pannenkoek met gember of met appel

8,00
8,50
9,00

Specialiteit pannenkoeken
Pittige pannenkoek met pittige kipstukjes, paprika, champignons en ui
Geitenkaas pannenkoek met zachte geitenkaas, honing en walnoten
Vis pannenkoek met Noorse gerookte zalm, kappertjes, rode ui en salade
Pannenkoek Kapsalon met patat, shoarma, gesmolten kaas, salade en knoflooksaus
Shoarma pannenkoek met shoarma, salade en knoflooksaus
Bakhuys pannenkoek met groenten, champignons, tomaat, spek en ui en salade

11,50
9,50
11,50
12,50
10,50
10,50

Onze pannenkoeken zijn glutenvrij en/of met sojamelk te bereiden, graag even doorgeven aan de bediening.

Vruchtenpannenkoeken

Met slagroom +0,50

Pannenkoek met warme kersen
Met vanille ijs +1,00
Pannenkoek met ananas, met banaan of met vers fruit
Pannenkoek met banaan, ananas, chocoladesaus en geraspte kokos

Desserts

7,00
7,50
9,50

5,50

Kamphuisen siroopwafel met Gouds stroopwafel ijs en stroopwafelstroop
Chocoladeflensje met chocoladesaus, geraspte kokos en sinaasappel ijs
Enkhuizer suikerwafel met warme kersen en slagroom
Apfelstrudel met kaneel-ijs, poedersuiker en slagroom
Coupe banaan met vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom
Dessertproeverij ’t Bakhuys, laat u verrassen door de keukenbrigade!

Kinderengerechten (tot 12 jaar)
Voorgerecht
Tomatensoepje

3,00

Hoofdgerechten
Kinderpannenkoek met stroop en poedersuiker
Verrassingspannenkoek met Kinder Ei en snoepgoed
Prinsessenpannenkoek met prinsessenkroontje en snoepgoed
Piratenpannenkoek met piratenhoed en snoepgoed

4,00
6,50
6,50
6,50

Poffertjes (12 stuks) met roomboter en poedersuiker
Kipnuggets met patat, mayonaise en appelmoes
Frikandelletjes met patat, mayonaise en appelmoes
Kroket met patat, mayonaise en appelmoes

4,00
5,00
5,00
5,00

Desserts
Kinderijsje met slagroom (vanille-ijs of aardbei-ijs)
Dino Egg, waterijs met citroen en cola smaak en Haribo Dino snoepjes
Vers fruit met slagroom

1,50
1,50
2,50

Arrangementen
High Pancake
Geniet van onze heerlijke High Pancake met traditionele High Tea lekkernijen aangevuld met
Oud-Hollandse poffertjes en pannenkoekjes.

Rondleiding Punselie fabriek
Geniet van het lekkerste van Gouda! U maakt een rondleiding in de koekjesfabriek van
Punselie en geniet na afloop van een pannenkoek bij Brasserie ’t Bakhuys.

Historische stadswandeling
Brasserie ‘t Bakhuys biedt u de mogelijk om een prachtige historische stadswandeling van 5
kilometer te wandelen door Gouda. De wandeling wordt zelfstandig en in eigen tempo
gelopen. Na afloop van de wandeling kunt u in ‘t Bakhuys genieten van een heerlijk
driegangen menu of lunch.

Rondleiding de Roode Leeuw
Bent u op zoek naar een leuke en interessante voorafgaand aan uw diner of als afsluiting van
uw lunch? Kies dan voor een rondleiding in de windkorenmolen de Roode Leeuw in Gouda!

Workshop of vergadering?
Bent u op zoek naar een locatie voor een vergadering of workshop? Wilt u een meeting
combineren met een lunch of diner? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Onze
bovenverdieping is zeer geschikt voor een vergadering/workshop en biedt plaats aan ca. 30
personen. Wij beschikken over gratis WIFI en u heeft de gehele ruimte tot uw beschikking.

Wilt u meer informatie over onze arrangementen?
Kijk voor meer informatie over onze arrangementen op onze website www.BakhuysGouda.nl
of informeer bij onze medewerkers.

