Diner
wordt geserveerd van 17:00 tot 22:00 uur

Voor de kidz
voor kinderen t/m 12 jaar - gerechten zijn in
kinderformaat

Diner
wordt geserveerd van 17:00 tot 22:00 uur

Brood vooraf 5,5

met kruidenboter gegratineerd met een aioli dip

Brood & toast 9,5

met brood, kruidentoast, soepstengels, kruidenboter, aioli,
spicy mango hummus en baba ganoush

Kipsaté 8

met pindasaus, kroepoek, friet en appelmoes

Voor het eten

Hamburger 7,5

met ketchup, komkommer, friet en appelmoes. Ook vega te
bestellen!

Spare ribs 8

in BBQ saus gemarineerde spare ribs met friet en appelmoes

Fish & Chips 7,5

gefrituurde vis met remoulade saus, friet en appelmoes

Klassiek Kindermenu 7,5

gefrituurde snack naar keuze, friet, een kleine salade en appelmoes.
Keuze uit een kroket, frikandel, kipnuggets of een kaassoufflé

Toetje 4,5

twee bollen vanille ijs in discodip met chocolade kroepoek en
slagroom

Preisoep 6,5

met gerookte zalm. Ook vegetarisch te bestellen!

Goudse kaassoep 6
met mosterdkaascroutons

Swingshimi 8,75

zalm gemarineerd in Damrak Gin en citrus met komkommer
chutney en geitenkaas-bieten gnocchi's

Vijgencarpaccio 7,75

met gepofte gele biet, gefrituurde kappertjes, balsamico
siroop en granaatappel

Carpaccio 7,75

van rund met oude Goudse kaas, zonnebloempitten, mizuna
en truffelmayonaise

Kalfslende 8,5

met gerookte pompoen mayonaise, pistache
kruim en gepofte tomaatjes
@swinggouda
#swinggouda

www.swinggouda.nl

Het eten

Na het eten

Hoofdgerechten worden geserveerd met Twister Fries en bijpassende
groenten. *Deze gerechten worden geserveerd zonder friet

Geserveerd met ijs van David's Gelato

Old Gouda Burger 15

met oude Goudse kaas, spek, rode ui-tomaatchutney

Saté van Kippendij 15

met atjar, gefrituurde uitjes, saffraan kroepoek en satésaus

BBQ Ribs 16

klassieker! Twee bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Bananencake 6,5

met chocolade sorbetijs | lactosevrij

Passievrucht panna cotta 6,5
met prosecco sorbetijs

In BBQ saus gemarineerde spare ribs
Signatu
re

Dame Blanche 5,5

Swing Steak 17

diamanthaas met stoofvlees, cherrytomaatjes uit de
oven en truffeljus

Varkenshaas medaillons 17

met buikspek en chimichurri van mango, koriander, rode ui en
spaanse peper

Zalmfilet 18

met gamba's, gremolata harissa en crème fraîche

Zeewolf* 16

In cornflakes gefrituurd met een kruidenrisotto en een frisse
citrussaus

Spinazie Tagliatelle* 14

Signat
ure

Appeltaart 5,5

met slagroom en licor 43 ijs

Duo van Goudse kaas 6,5

met wisselende kazen van het Gouds Kaashuis

Heb je trek?
Bestel dan drie gangen!
Kies één voor, hoofd- en
nagerecht met keuze van
de hele kaart voor

€23,5

met paddenstoelen, tijm en sinaasappel in amandelroomsaus

Green Tex-Mex burger 15

BBQ burger van soja met vegan kaas, tortilla chips,
tomatensalsa, paddenstoelen en kimchi

Extra
Allergie of intolerantie?

Meld het ons en vraag naar
de allergenenkaart!

vegetarisch

vegan

Twister Fries 3

Extra snee brood 0,5
Extra salade 2
Extra saus naar keuze 0,5

