KOUDE GERECHTEN

 GOSSI MIKKI’S - stokbrood: wit, tomaat of bruin

MIKKI MET EEN HUISGEMAAKTE DIPPER NAAR KEUZE 3,85
Keuze uit : Gossi home-dipper, Jamaicaanse dipper, kruidenboter of aioli
MIKKI CARPACCIO 8,85
Geserveerd met een huisgemaakte truffelmayonaise
MIKKI VERSGESNEDEN NOOTHAM 8,45
Geserveerd met verse sla en een heerlijke dressing
MIKKI GEZOND optie  7,85
De klassieker en uiteraard super vers
MIKKI TONIJNSALADE 8,45
Heerlijke huisgemaakte tonijnsalade met een bijpassend garnituur
MIKKI GEROOKTE ZALM 8,85
Klassiek maar toch even anders… met een oosters tintje

 GOSSI CLUBS - wit of bruin brood

CLUB B.L.T. 8,45
Bacon - Lettuce - Tomato en uiteraard… mayonaise
CLUB CHICKEN 8,45
Gegrilde kipfilet, bacon en een gebakken ei met een sausje van gele curry
CLUB HAM EN KAAS optie  7,85
Heerlijke sandwich met (of zonder) ham, kaas en een romige escoffine dressing

 MAALTIJDSALADES - geserveerd met een snee wit en bruin brood

TJEEMINEE SALADE  9,85
Verse salade met roombrie, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas en romige dressing
BOURGONDISCHE SALADE 9,85
De Gossimijne klassieker, bourgondische rib, bacon en uiteraard Gossidressing!
CAESAR SALADE optie  9,85
Op klassieke wijze met kip, bacon, croutons, kaas en caesardressing
SALADE MET GAMBA’S 11,45
Maar dan op de Gossimijne manier! Met onze eigen gamburger, en een heerlijke dressing

 H EEFT U EEN ALLERGIE OF EEN SPECIALE DIEETWENS?
ALLERGIEËN | Wij hebben een complete allergenenlijst voor u beschikbaar.
VEGETARISCH GENIETEN BIJ GOSSIMIJNE | Gerechten met een  zijn vegetarisch, een aantal van onze

gerechten (optie ) kan ook vegetarisch geserveerd worden.

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

L U N CHGE RE CHTE N WOR D E N TOT 1 5 . 0 0 U U R GE SE RV E E R D

TOSTI HAM & KAAS optie  4,85
Keuze uit ham en kaas of alleen kaas
TOSTI HAWAII optie  5,45
Ham, kaas en ananas
TOSTI PEPPERONI optie  5,85
Pepperoni, kaas en een pittige salsa
 DIPJE BIJ UW TOSTI? DAT KAN… vraag uw gastheer of gastvrouw naar de mogelijkheden.

 GOSSI’S SOEPJES - geserveerd met toast en roomboter

ROMIGE TOMATENSOEP optie  5,85
Heerlijk huisgemaakt , een echte Gossimijne klassieker en al ruim 20 jaar lekker!
CHAMPIGNONSOEP  5,85
Romig en vol van smaak

 GOSSI’S LUNCHGERECHTEN

OMELET À LA GOSSI! optie  7,45
Stevige trek? Heerlijke “scrambled eggs” geserveerd met (of zonder) bacon en toast
KLASSIEKE OMELET  8,45
Met tomaat en prei, geserveerd met toast
BOURGONDISCHE KROKETTEN 8,85
2 van de allerbeste Hollandse kroketten met brood en een goede mosterd
GOSSIBURGER 12,85
200 gram puur rund, echte cheddar, bacon, sla en smokey BBQ saus

TIP

FRIETJES ERBIJ 2,45
Al onze warme lunchgerechten kunnen ook geserveerd worden met onze eigen dikke,
gekruide Gossi frieten en fritessaus.

DAGJE DEN BOSCH MET GOSSIMIJNE
Van april t/m oktober kunt u bij Voldersgat*, de steiger gelegen bij Gossimijne Den Bosch, opstappen voor
een historische vaartocht over de boeiende Binnendieze. Varend door de smalle waterlopen komt u langs
en onder de mooiste plekjes in het historische stadscentrum van ‘s-Hertogenbosch.
Een enthousiaste schippergids vertelt over het ontstaan van de Binnendieze en de restauratie van de
muren, overkluizingen en togen. Na het passeren van de Kruisbroedershekel vaart u buiten de vestingstad
en bent u op de Singelgracht. Vervolgens vaart u door De Groote Hekel en vervolgt u de tocht binnen de
vestingmuren.
Maak de ervaring compleet met één van onze vaartochtarrangementen:
KOFFIE ARRANGEMENT 15,00 p.p.
Koffie of thee met een echte Bossche Bol van Jan de Groot + vaartocht historische route
LUNCH ARRANGEMENT 19,50 p.p.
Mikki Tjeeminee, Mikki carpaccio, Mikki gerookte zalm en frietjes + vaartocht historische route
DINER ARRANGEMENT 36,50 p.p.
U begint met de vaartocht historische route. Daarna ontvangen wij u bij Gossimijne voor onze Unlimited
proeverij, een reis door onze menukaart met 2 kleine gerechtjes per gang die u onbeperkt mag blijven
bestellen.
MEER WETEN? Ga naar gossimijne.nl/dagjedenbosch of vraag uw gastheer/-vrouw om meer informatie.
*Let op: toegang naar de opstapsteiger is via een steile trap, er is geen lift aanwezig.
Wij vragen 10% aanbetaling bij het boeken van onze vaartochtarrangementen. Wijzigingen voor de vaartocht kunnen tot
3 weken voorafgaand verwerkt worden, wijzigingen in de keuze van het menu kunt u tot 1 week voorafgaand aan ons
doorgeven.

WARME GERECHTEN

 TOSTI’S - wit of bruin brood

