RESTAURANT BAR TERRAS

Voel je welkom!
Restaurant Goesting is een sfeervol en veelzijdig restaurant met een
internationaal georiënteerde keuken, gevestigd in het centrum van
Nuenen.

Gastvrijheid, gezellig tafelen,
smaakvolle gerechten met
verse ingrediënten en sfeer
staan bij ons centraal.
Ons doel is om een beleving voor u te creëren zodat u een lekkere
middag of avond uit bent. Of u nu met familie, partner, vrienden of uw
zakelijke relatie bent.
Onze veelzijdigheid en gastvrijheid onderscheiden ons van anderen.
Heeft u een bepaalde allergie dan kunnen wij hier altijd rekening
mee houden.
Geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag
Menuprijs € 33,50 p.p.

Lunchkaart
11:30 tot 14:30 uur

SALADES
Salade carpaccio
Salade scampi’s
Salade kip
Salade geitenkaas

14,50
14,50
13,50
13,50

UITSMIJTERS keuze uit wit of bruin brood
Ham en/of kaas of spek
Goesting

9,75
11,25

ham • kaas • spek • tomaat • champignons • ui

Omelet Goesting

11,75

ham • kaas • spek • tomaat • champignons • ui

SOEPEN
Tomatensoep
Seizoenssoep

6,50
6,50

TOSTI
Ham en/of kaas
Pittige kip
kaas • kip • tomaat • ui • spicy cocktail

6,50
7,75

SPECIALS
12-uurtje Goesting

12,75

tomatensoep • brood • ham • kaas • gebakken ei • rundvleeskroket

2 kroketten op brood
Goesting burger

9,75
13,75

rundvlees burger • tomaat • cheddar • gekarameliseerde ui •
spicy cocktail • friet

BROODJES
Carpaccio

12,75

truffelmayonaise • grana padano • pittenmix

Buikspek

12,75

oosterse dressing • notencrumble • limoenrasp • rode ui

Pulled chicken

12,75

bbq saus• gefrituurde ui • rode ui

Zalm

12,75

zure room • dille • rode ui

Brie

10,75

honing • pecannoten • vijgencompote

19,9

5

LUNCHPLANK GOESTING SPECIAL
soepje • spare ribs • mini salade kip •
rundvleeskroket • mini broodje carpaccio • pannetje scampi’s

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.

KEUZE UIT
Goesting sneukelplankje
heerlijk om uw diner mee te openen (alleen per tafel te bestellen)

Steak tataar
kaaskrokant • chimichurri mayonaise

Sashimi van tonijn
radijs • wakame • wasabimayonaise

Tomatensoep
Seizoenssoep
Carpaccio van ossenhaas
truffelmayonaise • parmezaanse kaas • pittenmix

Ravioli
roomsaus • rucola

Mini burger
spicy cocktail • cheddar • ui

Buikspek
couscous • noten crumble • limoenrasp

Gyoza

Risotto

soja • chilisaus

truffelsaus • champignons

Tartaar van gerookte zalm

Quesadilla

limoenmayonaise • kletskop

gehakt • groenten • salsa • zure room

Geitenkaas op toast

Mini schnitzel

vijgencompote • pecannoten

aardappelwedges • pepersaus

Gevulde portobello

Kipsaté

ricotta • tomaat • verse kruiden

satésaus • kroepoek • gefrituurde ui

Falafelburger
falafelburger • mosterdmayonaise
• coleslaw

Pannetje scampi’s
knoflookolie • rode peper • brood

Biefstuk van de grill
pepersaus • bloemkool

Witvis in roomsaus
Puntzak friet

Spare ribs
coleslaw

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.

• Steak tartaar
• Geitenkaas op toast
• Seizoenssoep
• Carpaccio van ossenhaas
• Tartaar van gerookte zalm
• Tomatensoep

• Buikspek
• Witvis in roomsaus
• Risotto
• Biefstukje met pepersaus
• Pannetje scampi’s
• Falafelburger
Bij deze ronde
serveren wij frietjes
• Nougatine ijstaart
• Cheesecake
• Dame blanche

zijn vegetarische gerechten of kunnen vegetarisch besteld worden.

Dessert
Cheesecake

7,75

frambozen-ijs • rode vruchten coulis

Nougatine ijstaart
Dame blanche
Brownie

7,25
7,25
7,75

frambozen-ijs

Goesting Dessert

9,75

brownie • red velvet • carrot cake • cheesecake

Koffie compleet

6,75

koffie of thee met diversen lekkernijen

Koffiespecials
Irish coffee
French coffee
Spanish coffee
Italian coffee
Frangelico coffee
Baileys coffee

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Borrelen
Gyoza’s | 8 stuks
Bitterballen | 10 stuks
Gemengde snacks | 8 stuks
Mini loempia’s | 12 stuks
Tomaat-mozzarella kroketjes | 8 stuks
Brood | met diverse dips
Nacho’s uit de oven | kaas • guacamole • zure room • salsa
+ pulled chicken
+ gehakt
Borrelplank Goesting

7,50
8,50
7,50
7,00
8,00
3,50
9,75
3.50
3.50
13,50 p.p.

verrassing van de chef • minimaal 2 personen

Kindergerechten
VOOR ONZE KLEINE GASTEN
Frietjes met kroket
Frietjes met frikandel
Frietjes met kipnuggets
Frietjes met miniburger
Frietjes met spareribs

6,75
6,75
6,75
6,75
11,75

Koffie
Koffie
Cappucino
Espresso
Dubbele espresso
Latte Macchiato
Koffie verkeerd

2,60
3,00
2,50
3,70
3,40
3,00

Warme chocomel
Thee (diverse smaken)
Verse munt thee
Appeltaart
Slagroom

3,20
2,50
3,70
4,75
0,50

*alle koffie’s zijn ook als décafé te bestellen + €0,20

Frisdranken
Pepsi
Pepsi Max
7up
Sisi Orange
Royal Club Cassis
Royal Club Bitter lemon
Royal Club Tonic
Ice Tea
Ice Tea Green
Rivella

2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85

Ginger Ale
Fristi
Appelsap
Chocomel
Verse Jus d’Orange
Sourcy blauw
Sourcy rood
Sourcy blauw 0,75l
Sourcy rood 0,75l

2,85
2,85
2,85
2,85
3,75
2,85
2,85
5,85
5,85

Likeuren
Amaretto
Licor 43
Frangelico
Baileys
Tia Maria
Grand Marnier

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

Remy Martin
Cointreau
Johny Walker Red Label
Drambuie
Joseph Guy
Glenfiddich

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

Martini Rosso
Aperol Spritz
Gordons Pink Gin & Tonic
Bombay Sapphire
Gin & Tonic
Prosecco 200ml

3,50
6,50
7,75

Specials
Dows port rood
Dows port wit
Royal Oporto 10 years old
Sherry medium
Sherry dry
Martini Bianco

3,50
3,50
9,00
3,50
3,50
3,50

7,75
7,25

Wit & rosé wijn
19,50

Pasqua Chardonnay
Puglia, Italië

4,00 p.glas

Pasqua Chardonnay Puglia is fris, fruitig, mild en makkelijk te
drinken. Deze witte wijn is rond en heeft de romigheid en de
zwoele tonen te danken aan de Chardonnay druiven (die niet
gelagerd zijn op hout). De wijn is vol en heeft een opwekkende
afdronk.

Mundo de Yuntero Verdejo - Sauvignon 4,50 p.glas
21,75

La Mancha, Spanje

De in Rueda zo succesvolle tandem van verdejo met sauvignon
komt in dit geval uit het grootste wijngebied ter wereld: La Mancha.
Kneiterfris, strak in z’n zuren en zo groen als de capsule van de
fles doet vermoeden. Na wat Granny Smith sauvignon-geweld in de
neus, verdejo-verademing in de mond. Bovendien bio.

Lirico - Sauvignon
22,50

Valencia, Spanje

4,75 p.glas

Een heerlijke Sauvignon Blanc. Meteen te herkennen aan zijn
karakteristieke aroma. Veel tropisch fruit, een goede complexiteit
en toch fris. Een aanrader bij salade met (geiten)kaas en lichte
kip-gerechten.

24,75

Terre del Noce - Pinot Grigio
Dolomiti, Italië

4,90 p.glas

Een verassend sappige smaak met citrus, appel en een
bloemetjesaroma. Lichtvoetig, elegant en fris.

27,50

Les Bertholets- Chardonnay Reserve 5,75 p.glas
Limoux, Frankrijk

Deze verleidelijke Chardonnay is op moderne wijze gemaakt met
een korte periode houtrijping. Na het frisse fruit van de aandronk
volgt onmiskenbaar (maar heel ingetogen) het vanille, het licht
mollige en de geroosterde toast van de Chardonnay.

21,50

Couperin Rose d’Anjou
Loire, Frankrijk

4,00 p.glas

Couperin Rose d’Anjou is een Franse rosé. Zachtroze van kleur
met een bloemig bouquet zorgen voor een smaak van zomerfruit
zoals aardbeien, kersen, bessen, niet te zoet, met voldoende pit
en lekker fris.

Caillou Rose
23,50

Comte tolosan, Frankrijk

4,50 p.glas

Een heldere licht roze kleur. In de neus besjes, frambozen. Ook
in de smaak veel rood fruit en een levendige zuurgraad. Een fijne
rosé die niet alleen in de zomer lekker is.

Estandon Héritage Provence rosé
31,50

Provence, Frankrijk

6,25 p.glas

Onmiskenbaar rosé uit de Provence. De kleur is zoals je mag
verwachten, helder en verfijnd zalmroze. Een sierlijke, delicate
geur met de frisheid van perzik, het vrolijke van frambozen en
aardbeien en de pit van een klein pepertje. Droog, fris en intens.

Rode wijn
22,75

Parlez-vous? - Malbec
Languedoc, Frankrijk

4,75 p.glas

Paarsrood van kleur. Zwoel in de neus met veel zwart fruit
(zwarte bes, bosbes en braam). Kruidig, zacht in de mond, milde
zuren en ﬁjne tannine met een erg plezierige afdronk!

26,50

Terre del Noce - Merlot
Dolomiti, Italië

5,50 p.glas

Diep donker-rode kleur. In de geur zwarte kersen, wat kruidigheid
en drop. De smaak is soepel en vol met veel fruit en een klein
bittertje. Merlot zoals Merlot bedoeld is.

29,50

Covilla II - Crianza
Rioja, Spanje

Een intense robijnrode kleur. In de geur elementen van roodfruit
en een zekere kruidigheid. De smaak is vol en krachtig, waarbij
het fruit goed wordt ondersteund door de invloed van het
eikenhout. De lange afdronk maakt van deze Rioja een topper!

29,50

Kaiken Reserva - Cabernet Sauvignon
Argentinië

De wijn komt waanzinnig mooi vol en rond over, prettig verpakte
tannine’s afgerond met uitgebalanceerde frisheid. Wow, wat een
levendige wijn met veel power, en een afdronk waar we verwend
worden met tinten van donker fruit, vanille en tabak.

Tapbieren
Brand 0.3L			
Brand 0.5L			
Skuumkoppe 6%			
Bier van het moment			

3,25
6,00
3,50
seizoensprijs

Bieren op fles
KRACHTIG EN BLOND

Kwaremont
La chouffe
Brugze Zot
Hapkin
Duvel
Tripel Karmeliet
Straffe Hendrik Tripel
Lagunitas Daytime
Lagunitas I.P.A.

6.6%		
8%		
6%		
8.5%		
8.5%		
8.4%		
9%		
4%		
6.2%		

4,75
4,75
4,75
4,75
4,50
5,75
5,75
4,75
4,75

Palm
5.2%		
Westmalle Dubbel
7%		
Straffe Hendrik Quadrupple 11%		

4,00
4,50
5,75

RIJK EN DONKER

FRUITIG EN FRIS

Erdinger
Vedett Extra White
Liefmans
Mort Subite
Amstel Radler

ALCOHOLVRIJ

Amstel Radler
Brand Weizen
Heineken

5.3%		6,00				
4.7%		
4,75
3.8%		
4,00		
4%		4,00			
2.0%		
3,50

0.0%		3,50			
0.0%		3,75			
0.0%		
3,50

