Goesting menu
Uit onze gerechten kunt u onbeperkt een keuze maken. Vanaf
gezelschappen die bestaan uit 5 of meer personen nemen wij
maximaal 4 verschillende gerechten per bestelling op.

Tatsuta

Varkenshaas

soja • chili

champignonroomsaus • gratin

Tartaar van gerookte zalm

Truffel risotto

limoenmayonaise • kletskop

parmezaanse kaas • champignon

Goesting sneukelplankje

Geitenkaas op toast

Zalmfilet op oosterse wijze

heerlijk om uw diner mee te openen (alleen per tafel te bestellen)

vijgencompote • pecannoten

furikaki • limoen • soja

Pasteitje

Bruschetta

Fish & chips

huisgemaakte kippenragout • kerrie • paddenstoelen

gekarameliseerde ui •
gehakt • spek • kaas

remoulade

komkommer • wakame • wasabimayonaise

Quesadilla

pepersaus • gratin

Tomatensoep

zure room • guacamole •
salsa • kaas • groenten

Seizoenssoep

Pannetje scampi’s

KEUZE UIT

Sashimi van tonijn

Carpaccio van ossenhaas
truffelmayonaise • parmezaanse kaas • pittenmix

Rendangkroket

Biefstuk van de grill

Scholfilet
milanese

knoflookolie • rode peper • brood

Spare ribs
stukje maiskolf

zoetzure komkommer • jalapeño mayonaise • aardappelsalade

Chef’s verrassing
Saté van kippendij
gefrituurde ui • pindasaus • kroepoek
zijn vegetarische gerechten of kunnen vegetarisch besteld worden.

Groepsmenu
Voor gezelschappen vanaf 10 personen serveren wij ons
groepsmenu. Voor iedere gang kunt u een keuze maken uit
onderstaande gerechten.
Goesting’s sneukelplankje
Een plankje met diverse warme en
koude hapjes om de avond mee te
starten.

• Carpaccio van ossenhaas
• Geitenkaas op toast
• Seizoenssoep
• Pasteitje met kippenragout
• Tartaar van gerookte zalm
• Tomatensoep

• Saté van kippendij
• Zalmfilet op oosterse wijze
• Truffel risotto
Bij deze ronde serveren wij
frietjes en salade
• Biefstukje met pepersaus
• Pannetje scampi’s
• Quesadilla
• Nougatine ijstaart
• Salted caramel cheesecake
• Crème brûlée

zijn vegetarische gerechten of kunnen vegetarisch besteld worden.

Dessert
Salted caramel cheesecake

7,25

pecan butterscotch-ijs

Nougatine ijstaart
Dame blanche 2.0
Brownie

6,00
6,75
6,75

vanille-ijs caramelsaus

Crème brûlée
Goesting Dessert

6,75
8,75

triple chocolate

Ijsmacaron mango passievrucht
Koffie compleet

6,75
6,75

koffie of thee met diversen lekkernijen

Koffiespecials
Irish coffee
French coffee
Spanish coffee
Italian coffee
Brazilian coffee
Baileys coffee

6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75

