 GOSSI LUNCH UNLIMITED - 18,95 P.P.

Kies onbeperkt lunchgerechtjes van de Lunch
Unlimited kaart, 2 gerechtjes per ronde.
Omdat we u graag uitgebreid de tijd gunnen om
van alle gerechtjes te genieten, is de aanvangstijd
van Gossi Lunch Unlimited uiterlijk om 14.00 uur.
Dit arrangement is uitsluitend per tafel of
gezelschap te bestellen.

Mocht u in een kortere tijd willen lunchen, of bent
u niet zo’n grote eter, bestel dan:
 3 UNLIMITED GERECHTJES

11,95

Maak een keuze uit 3 gerechtjes van de Lunch
Unlimited kaart. Op uw verzoek serveren wij hier
friet en/of salade bij. (Gerechten komen tegelijk)
 5 UNLIMITED GERECHTJES

14,95

Maak een keuze uit 5 gerechtjes van de Lunch
Unlimited kaart. Op uw verzoek serveren wij hier
friet en/of salade bij. (Gerechten komen tegelijk)

GOSSI LUNCH UNLIMITED MENU
 GOSSIMIKKI’S - mini broodjes

 HOOFDGERECHTJES

BROODJE CARPACCIO
Pijnboompitten | spekjes | oude kaas | rucola |
Gossi-dressing

SATÉ VAN DE HAAS
Varkenshaas | huisgemaakte satésaus | gefrituurde
ui | kroepoek

BROODJE GARNALENCOCKTAIL
Garnalen | crème fraîche | blokjes appel | flaming
salsa saus

CHICKEN OFF THE NAIL
Kipfilet | tandoori | knoflooksaus

BROODJE TONIJNSALADE
Huisgemaakte tonijnsalade | Thai yellow curry

JAVAANSE SATÉ
Lamsmedaillon | ketjap | sesam | kentang |
knoflooksaus

BROODJE GEROOKTE ZALMTARTAAR
Gebrande gerookte zalmtartaar | komkommer |
rode ui | little gem sla | aioli

MOSSELRAGOUT
Mosselen | chimichurri | Spaanse peper

 VOORGERECHTJES

GAMBA FLAMBÉE
Gamba | knoflook | chili

CARPACCIO SALADE
Pijnboompitten | spekjes | oude kaas | rucola |
Gossi-dressing
BOURGONDISCHE SALADE
Bourgondische rib | baconstrip | Gossi-dressing |
amandel
TJEEMINEE SALADE 
Brie | rucola | oude kaas | Parmezaanse kaas |
zonnebloempitten | zongedroogde tomaat |
briedressing
CAESAR SALADE
Kip | oude kaas | bacon crumble | romige dressing
BIETEN WRAP optie 
Thais gemarineerde groenten | crème van gele
curry | zongedroogde tomaat | crunch van krokant
buikspek
 GOSSI’S SOEPJES

ROMIGE TOMATENSOEP optie 
Met of zonder ballen | room | croutons
SOEP VAN DE DAG
Wisselend seizoenssoepje

ZACHT GEGAARDE GEMARINEERDE ZALM
Zalm | Pesto

MUSHROOM MEAT
Champignonkoppen | gehaktballetjes | cheddar
PITA MEXICANA 
Pitabrood | Mexicaanse bonensalade | cheddar |
romige knoflooksaus
GROENTELASAGNE 
Verse groenten | oude Kaas
GEGRATINEERDE CHAMPIGNONS optie 
Knoflook | roomkaas | crunch van buikspek
GOSSI FRIETEN 
Dikke frieten | Gossi-kruiden | fritessaus
UIENRINGEN
Met aioli



GFC
Gossi fried chicken | chilimayonaise
 GOSSI TOETJES

GOSSI SORBET SURPRISE
Vraag uw gastheer/-vrouw naar de smaak van
vandaag
CHOCOLADEMOUSSE
Chocolade | amaretto | koffie
WITTE CHOCOLADE PARFAIT
Witte chocolade | Bastognekoek | rood fruit
CRÈME BRÛLÉE
Vanille | rietsuiker

Alle genoemde prijzen in deze menukaart zijn onder voorbehoud
van prijswijzigingen en typefouten.

L U N C H GE R E C H T E N WOR D E N TOT 1 5 . 3 0 U U R GES ERVEERD

GOSSI LUNCH À LA CARTE
 GOSSIMIKKI’S

 GOSSI’S LUNCH SPECIALS

Op wit stokbrood, Gossimikki bruin of tomaat

GOSSI’S SATEETJE 14,75
Varkenshaas | huisgemaakte satésaus | gefrituurde
ui | kroepoek | friet | mayonaise

BROODJE GEZOND optie  8,95
Ham | kaas | tomaat | komkommer | rode ui |
eiersalade | romige dressing
BROODJE CARPACCIO 11,95
Pijnboompitten | spekjes | oude kaas | rucola |
Gossi-dressing
BROODJE GEROOKTE ZALMTARTAAR 11,95
Gebrande gerookte zalmtartaar | komkommer |
rode ui | little gem sla | aioli
BROODJE GEROOKTE HAM 10,95
Ardennerham | rucola | crunch van buikspek |
gele curry
BROODJE GARNALENCOCKTAIL 8,95
Garnalen | crème fraîche | blokjes appel | flaming
salsa saus

MUSHROOM MEAT 11,95
Champignonkoppen | gehaktballetjes | cheddar |
friet | mayonaise
NACHO’S A LA GOSSIMEIJEL 9,95
Nacho chips | arrabiatasaus | crème fraîche |
cheddar | jalapeños
SCHNITZEL 12,95
4 mini varkensvlees schnitzels | crunch van
tortillachips | pepersaus | friet | mayonaise
GROENTELASAGNE  11,95
Verse groente | oude kaas

BROODJE TJEEMINEE  8,95
Brie | rucola | oude kaas | Parmezaanse kaas |
zonnebloempitten | zongedroogde tomaat |
briedressing
BROODJE BOURGONDISCHE KROKET 9,95
2 bourgondische kroketten | mayonaise | mosterd

 SOEPEN

EFFE OFFLINE

ROMIGE TOMATENSOEP optie  5,50
Met of zonder ballen | vleugje room | kruidencroutons
SOEP VAN DE DAG 6,50
Wisselend seizoenssoepje

 SALADES

Onze salades worden geserveerd met stokbrood
en onze huisgemaakte dipper
TJEEMINEE SALADE  7,25
Brie | rucola | oude kaas | Parmezaan |
zonnebloempitten | zongedroogde tomaat |
briedressing

 HOE GOED KENT U UW TAFELGENOTEN?
Een sfeervolle avond, heerlijk eten, genieten van
gastvrijheid met bijzonder gezellige tafelgenoten...
maar hoe goed kent u ze eigenlijk? Durf ‘t te
ontdekken met de “GOSSI WACHTVERZACHTER 2.0”!
Een ontzettend leuk vraag-en-antwoordspelletje
om uw tafelgenoten (nog) beter te leren kennen.
Vraag uw gastheer of gastvrouw om een
exemplaar!

CARPACCIO SALADE 11,50
Pijnboompitten | spekjes | oude kaas | rucola |
Gossi-dressing

 A LLERGIEËN & DIEETWENSEN

SALADE GEROOKTE ZALMTARTAAR 11,50
Gebrande gerookte zalmtartaar | komkommer |
rode ui | little gem sla | aioli

VLEES NOCH VIS | Gerechten met een  zijn

SALADE HAM 10,50
Ardennerham | rucola | crunch van buikspek |
gele curry

ALLERGIEËN | Wij hebben een complete

allergenenlijst voor u beschikbaar.
vegetarisch. Een aantal van onze gerechten (optie

) kan ook vegetarisch geserveerd worden.
 GOING DUTCH?
Rekening splitsen of delen? Bij ons krijgt u gelukkig
één rekening per tafel met gratis gebruik van ons
rekenmachientje.

Alle genoemde prijzen in deze menukaart zijn onder voorbehoud
van prijswijzigingen en typefouten.

LEKKER BIJ DE BORREL
UIENRINGEN 3,95
Met aioli, 10 stuks
GOSSIPOSSI SMALLBITES 4,50
Groente- en kaaskroketjes met mosterdmayonaise,
6 stuks
POPCORN CHICKEN 5,50
Met barbecuesaus, circa 10 stuks
GOSSI FRIED CHICKEN 5,50
Met chilimayonaise, 3 stuks
NACHO’S A LA GOSSIMEIJEL 6,95
Nacho chips met arrabiata saus, crème fraîche,
cheddar en jalapeños
GOSSIMIKKI FEESTJE BROODPLANK

6,50

GROENTEFRIETJES 4,50
Met chimichurri-kaasdip
GOSSI BORRELPLANK VOOR TWEE 12,50
Mix van diverse broodsoorten en snacks

 V R UNLIMITED EXPERIENCE
BOEK EEN VR ERVARING BIJ UW DINER!

VR UNLIMITED 39,50 P.P.
Geniet van onze onbeperkte Unlimited proeverij
en 1 uur (60 minuten) gebruik van 2 van de 3 VR
ruimtes.
VR UNLIMITED ALL INCLUSIVE 54,95 P.P.
Geniet van ons onbeperkte Unlimited proeverij,
inclusief bier, wijn en fris en 1 uur (60 minuten)
gebruik van 2 van de 3 VR ruimtes.
Wel spelen, niet eten? Dat kan natuurlijk ook.
De kosten voor een ruimte bedragen € 60,00 per
uur/per ruimte. U kunt meerdere ruimtes tegelijk
boeken en uw VR ervaring verlengen tegen een
meerprijs van € 30,00 per half uur (30 minuten)/
per ruimte.
Wij hebben 3 ruimtes ter beschikking met
verschillende mogelijkheden:
VR ruimte 1: Bioscoop VR
VR ruimte 2: Xtreme VR
VR ruimte 3: Race simulatie
Onze VR arrangementen zijn te boeken vanaf 6
personen. Een boeking plaatsen kan telefonisch, of
bij uw gastheer of gastvrouw.

