’S LEKKER
!
DA

 H EEFT U EEN ALLERGIE OF EEN SPECIALE DIEETWENS?
ALLERGIEËN | Wij hebben een complete allergenenlijst voor u beschikbaar.

 IS ALLES NAAR WENS?
Is er iets niet naar uw zin? Vertel het ons alstublieft direct.
Wij doen er graag ons best voor om het wel naar uw zin te maken.
Want dáár is het ons om te doen. Dat u heerlijk gegeten heeft, een gezellige tijd
heeft gehad en naar huis gaat met de gedachte: Gossimijne… da’s lekker!

VEGETARISCH GENIETEN BIJ GOSSIMIJNE | Gerechten met een  zijn vegetarisch.

Een aantal van onze gerechten (optie ) kan ook vegetarisch geserveerd worden.
Om de vegetarische variant te bestellen, vult u een “V” in op uw bestelbriefje.

LUNCHGERECHTEN A LA CARTE

GOSSI LUNCH UNLIMITED

 GOSSI MIKKI’S - ciabatta wit of dubbeldonker

 TOSTI’S - wit of bruin brood

TOSTI CLASSIC optie  5,45
Ham | kaas | ketchup

Bij Gossi Lunch Unlimited is de keuze geheel aan u. U stelt
zelf uw lunch samen uit onze Lunch Unlimited gerechtjes.
Smakelijk eten!

 GOSSI’S SOEPJES

MIKKIE TJEEMINEE  7,45
Roombrie | tomaat | Parmezaanse kaas | zonnebloempitjes |
brie-dressing

 GOSSI LUNCH UNLIMITED - 17,95 p.p.

12 . TOM KHA KAI

MIKKIE GEZOND optie  6,95
Slamelange I ham I kaas I tomaat I komkommer I eiersalade
MIKKIE CARPACCIO 9,45
Runderzijlende | oude kaas | pijnboompitjes | crumble van spek
MIKKIE GEROOKTE ZALM 9,45
Gemengde sla | tomaat | komkommer | gerookte zalm |
mosterd-dilledressing
MIKKIE GEKRUID GEHAKT 7,45
Gekruid gehakt | gesmolten mozzarella

TOSTI GEKRUID GEHAKT 6,45
Ham | kaas | gekruid gehakt | chilisaus

 SOEPEN

TOMATEN optie  5,75
Met of zonder ballen | room | croutons
TOM KHA KAI 6,75
Kip | kokos | bijpassend garnituur
CHAMPIGNON CRÈME
Met knoflook croutons

 5,95

 GOSSI CLUBS - wit of bruin brood

CLUB SEA 8,45
Getoast brood | gerookte zalm | flaming garnalen
CLUB SMOKEY CHICKEN 8,45
Getoast brood | kip | barbecuesaus | gebakken ei | bacon |
cocktailsaus
CLUB CARPACCIO 9,45
Getoast brood | runderzijlende | oude kaas | pijnboompitjes |
crumble van spek

 SALADES

Al onze salades worden geserveerd met stokbrood
en kruidenboter.
CARPACCIO SALADE 11,95
Runderzijlende | oude kaas | pijnboompitjes | crumble van spek
GARNALENCOCKTAIL DANCING FLAME 8,95
Noorse garnalen | flaming crème fraîche | salsa
WALDORF ROQUEFORT SALADE  9,45
Vijgen | selderij | walnoot | rozijnen | roquefort

 GOSSI’S LUNCHGERECHTEN

BOERENOMELET 8,45
Bourgondische ham | marktgroenten | wit of bruin brood
2 BOURGONDISCHE KROKETTEN 8,45
Wit casinobrood | Franse mosterd
GOSSI UURTJE 10,45
Ciabatta wit of dubbeldonker | tomatensoepje I eiersalade I
kroket I tonijnsalade

Kies onbeperkt lunchgerechtjes van de Lunch Unlimited
kaart. Vul per ronde 3 gerechtjes in op het invulbriefje dat
u van uw gastheer of gastvrouw krijgt. 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.

Kip | kokos | bijpassend garnituur

Mocht u in een kortere tijd willen lunchen, dan adviseren wij u
gebruik maken van onze à la carte lunchgerechten, of bestel:
 3 UNLIMITED GERECHTJES 8,00
Maak een keuze uit 3 gerechtjes van de Lunch Unlimited kaart
(gerechten komen tegelijk)

15. TOSTINI optie 

13. CHAMPIGNON CRÈME



Met knoflookcroutons
 HOOFDGERECHTJES
14. MINI WORSTENBROODJE
Brabants op z’n kleinst

Ham | kaas
16. MINI SPARERIB

Teriyaki marinade
17. GROENTELOEMPIA



Met chilisaus
 VOORGERECHTJES

18. BAMMETJE BITTERBAL

1. GARNALENCOCKTAIL DANCING FLAME

Noorse garnalen | flaming crème fraîche | salsa
2. TJEEMINEE SALADE



Roombrie | tomaat | Parmezaanse kaas |
zonnebloempitjes



Vleesragout | mosterd
19. CHICKEN SATÉ

Huisgemaakte satésaus | kroepoek
20. GFC

Gossi fried chicken | chilisaus
21. MEXICAANS TACOOTJE

Ei | mayonaise | toast

Gegrilde kip | Tex-Mex kruiden | cheddar kaas

GAMBA FLAMBÉE 11,45
Gamba | knoflook | chili | stokbrood en kruidenboter

4. SUSHI À LA GOSSI
Sushi surprise

22. GOSSI FRIETEN

OOSTERSE SEALAND SALADE 14,75
Gemarineerde ossenhaaspuntjes | gamba | ui | taugé | salade |
stokbrood en kruidenboter

5. CLUB CHICKEN
Kippendij | koolsalade | bacon

23. GOSSIPOSSI SMALLBITES

6. CLUB GEZOND 
Kaas | Gossi-salade | eiersalade

24. GAMBA FLAMBÉE

GOSSI BURGER 14,95
Dry aged hand made burger | black bun | cheddar | rode ui |
barbecuesaus

Duitse specialiteit uit de Elzas met als basis een knapperige
flinterdunne deegbodem met crème fraîche en...
FLAMMKUCHEN ELZASSER 8,45
Ui | spek | oude kaas | rucola
FLAMMKUCHEN ZALM 11,45
Ui | gerookte zalm | rucola

3. EIERSALADE

7. CARPACCIO A LA GOSSI

Gamba | knoflook | chili
25. UIENRINGEN

8. LICHT PIKANTE TONIJN SALADE
Komkommer | curry | sinaasappel

Knoflooksaus



26. KIBBELING
27. GROENTELASAGNE

 GOSSI TOETJES

10. BOURGONDISCHE SALADE

28. CRÈME BRÛLÉE

FLAMMKUCHEN ITALIANO 9,95
Tomatensaus I ham I champignon I oude kaas

L U N C H GEREC HT EN WORD EN TOT 1 5 . 3 0 UU R GES ERVEERD



Verse groente | oude kaas

Thais gemarineerde groenten | crème van gele curry |
zongedroogde tomaat | crunch van krokant buikspek
Bourgondische rib | baconstrip | Gossisalade



Groentekroketje | kaaskroketje

Runderzijlende | oude kaas | pijnboompitjes |
crumble van spek

9. BIETEN WRAP optie 



Dikke frieten | Gossi-kruiden | fritessaus

Met aioli

FLAMMKUCHEN CARPACCIO 10,45
Runderzijlende | oude kaas | pijnboompitjes | crumble van spek
Onze lunchgerechten zijn ook af te halen. Vraag uw
gastheer of gastvrouw om meer informatie.

Met of zonder ballen | room | croutons

SATÉ VAN DE HAAS 14,75
Gemarineerde varkenshaas | satésaus | friet | salade

 FLAMMKUCHEN

 GOSSI LUNCH TAKE AWAY

11. TOMATEN optie 

Vanille | rietsuiker
29. WITTE CHOCOLADE PARFAIT

Witte chocolade | Bastognekoek | rood fruit
30. PIÑA COLADA MOUSSE

Kokosmousse | ananas

