Allergenenkaart

Lunch

Tex-Mex 5,5

Tosti

met gehakt, jalapeños, kaas en tomatensalsa
Gehakt, jalapeños, tomatensalsa: allergeenvrij
Kaas: lactose

Jackfruit 5,5

met kimchi en baba ganoush
Jackfruit, kimchi, baba ganoush: allergeenvrij

Brie 5,25

met appel en vijgencompote
Brie: lactose
Appel, vijgencompote: allergeenvrij

Zalm 6,25

Soep
Goudse kaassoep 6

met bladerdeeg croutons met mosterd en kaas
Kaassoep: gluten, lactose, selderij, ei, mosterd, soja
Bladerdeegcroutons: mosterd, lactose, gluten

Preisoep 6,5

met gerookte zalm | Ook vegetarisch te bestellen
Preisoep: gluten, lactose, selderij, ei, mosterd, soja
Gerookte zalm: vis

Brie 8

Broodje

met roomkaas en rode ui
Gerookte zalm: vis
Bieslookroomkaas: lactose
Rode ui: allergeenvrij

met noten, vijgencompote, appel en honing
Noten: noten
Vijgencompote, appel en honing: allergeenvrij
Brood wit: gluten, soja*, melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*

Ham/Kaas 4

Old Gouda 8

Ham: allergeenvrij
Kaas: lactose

Tostisaus

Ketchup: allergeenvrij
Mosterd: mosterd
Mayonaise: soja, mosterd, ei
Piccalilly: gluten, mosterd

Tostibrood
gluten

Ei

Uitsmijter 6,5

keuze uit ham, kaas, champignons en spek +0,50 per
supplement
Ham, spek, champignons: allergeenvrij
Kaas: lactose
Eieren: ei
Landbrood wit: gluten, sesamzaad*, soja*, noten*, ei*,
melk*
Landbrood bruin: gluten, sesamzaad, soja, noten*, ei*,
melk*

Boerenomelet 8

met spek, kaas, ui, champignons, paprika en lente-ui.
Ook vegetarisch te bestellen!
Paprika, rode ui, champignons, spek: allergeenvrij
Room: lactose
Kaas: lactose
Eieren: ei

oude Goudse kaas met spek en rode ui-tomaatchutney. Ook
vegetarisch te bestellen!
Oude kaas: lactose
Spek: allergeenvrij
Rode ui-tomaatchutney: allergeenvrij
Brood wit: gluten, soja*, melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*

Jackfruit 7,75

met vijgen, paddenstoelen, gepofte gele biet en balsamico
siroop
Vijgen, jackfruit, paddenstoelen, gele biet: allergeenvrij
Balsamico: sulfiet
Brood wit: gluten, soja*, melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*

2 Kroketten 7,5

Van Dobben kaas- of rundvleeskroketten geserveerd op
landbrood of met Twister Fries en mosterd
Kroket: gluten, lupine, melk, soja
Kaaskroket: gerst, gluten, melk, soja
Landbrood bruin: gluten, sesamzaad, soja, noten*, ei*, melk*
Landbrood wit: gluten, sesamzaad*, soja*, noten*, ei. melk*
Twister Fries: gluten
Mosterd: mosterd

Specials

Hot Chicken 9

met ui, paprika, champignons en chilimayonaise
Kip: mosterd, selderij, melksuiker, soja
Ui, paprika, champignons: allergeenvrij
Chilimayonaise: ei, mosterd, soja
Brood wit: gluten, soja*, melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*

Gouds 12-uurtje 12,5

Swing Sandwich 11

Old Gouda burger 15

met een kopje Goudse kaassoep, een Van Dobben
kaaskroket en een gebakken eitje op landbrood met een
plakje Goudse kaas
Kaassoep: gluten, lactose, selderij, ei, mosterd, soja,
Bladerdeeg croutons: mosterd, lactose, gluten,
Carpaccio 9,75
van rund met oude Goudse kaas, zonnebloempitten, mizuna en Kaaskroket: gluten, melk, soja
Gebakken ei: ei
truffelmayonaise
Carpaccio: allergeenvrij
plakje Goudse kaas: lactose
Oude kaas: lactose
Landbrood wit: gluten, sesamzaad*, soja*, noten*, ei*,
Zonnebloempitten: noten*, pinda*
melk*
Truffelmayonaise: ei, mosterd, soja
Landbrood bruin: gluten, sesamzaad, soja, noten*, ei*,
Brood wit: gluten, soja*, melk*
melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*

met gerookte zalm, bieslook roomkaas, rode ui en tortilla chips
Gerookte zalm: vis
Bieslookroomkaas: melk
Rode ui, tortilla chips: allergeenvrij
Landbrood bruin: gluten, sesamzaad, soja, noten*, ei*, melk*
Landbrood wit: gluten, sesamzaad*, soja*, noten*, ei. melk*

Salade
Uit de zee 15,5

gevuld met gerookte zalm, spek van gamba, zeewolf, rode ui,
rauwkost en een dressing van gravad lax
Gerookte zalm: vis
Zeewolf: gluten, vis
Cornflakes: gluten
Spek van gamba: schaaldieren
Rode ui, sla: allergeenvrij:
Rauwkost: lactose
Lax dressing: mosterd

Van 't land 13,5

gevuld met geitenkaas, noten, gele biet, gefrituurde
kappertjes en vijgen
Geitenkaas: lactose
Noten: noten
Gele biet, kappertjes, sla: allergeenvrij
Rauwkost: lactose

met oude Goudse kaas, spek, rode ui-tomaatchutney en
een portie Twister Fries
Brood: ei, gluten, lactose, melk, weekdieren, noten*,
sesamzaad*, soja*
Oude Goudse kaas: lactose
Spek, burger, rode ui-tomaatchutney: allergeenvrij

Green Tex-Mex burger 15

BBQ burger van soja met vegan kaas, tortilla chips,
tomatensalsa, paddestoelen, kimchi en Twister Fries
Brood: gluten, soja
Burger: gluten, soja
Tomatensalsa, tortilla chips, paddenstoelen, kimchi:
allergeenvrij
Twister Fries: gluten

Fish & Chips 12,5

In cornflakes gefrituurde zeewolf met Twister Fries en
remoulade saus
Zeewolf: vis, gluten
Cornflakes: gluten
Twister Fries: gluten
Remouladesaus: ei, mosterd

Op deze kaart zijn de volgende allergenen meegenomen: gluten, melk, ei, vis, pinda, noten, soja, schaal/schelpdieren, weekdieren,
selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine. We hebben glutenvrij brood als vervanger. * het product bevat mogelijk sporen van deze
allergenen

Allergenenkaart

bites

Borrel

Loaded fries

Truffelfriet 5,5

met oude Goudse kaas, bosui en aioli
Oude Goudse kaas: lactose
Friet: allergeenvrij
Bosui: allergeenvrij
Aioli: mosterd, ei, soja

Bitterballen 7

met oude Goudse kaas, bosui en aioli
Oude Goudse kaas: lactose
Friet: allergeenvrij
Bosui: allergeenvrij
Aioli: mosterd, ei, soja
met gehakt, cheddar, jalapeños, tomatensalsa en citroenzest
Tortillachips, jalapeños, tomatensalsa, gehakt, citroenzest:
allergeenvrij
Friet: allergeenvrij
Cheddar: melk, lactose
Saus: gluten, lactose

Kaasstengels 7,5

8 stuks geserveerd met chilisaus
Kaasstengels: gluten, melk
Chilisaus: allergeenvrij

Swing 6,5

Krokante kipstukjes 7,5

8 stuks geserveerd met chilisaus
Krokante kipstukjes: ei, gluten, slederij, soja
Chilisaus: allergeenvrij

Nacho's 8,5

Snackplank 12,5

Truffelfriet 5,5

Mexican 6

8 stuks geserveerd met mosterd
Bitterballen: lactose, gluten
Mosterd: mosterd

met gehakt, cheddar, jalapeños, crème fraîche,
guacemole en tomatensalsa. Ook vegan te
bestellen!
Tortillachips, jalapeños, tomatensalsa, gehakt:
allergeenvrij
Cheddar: melk, lactose
Crème fraîche: lactose
Guacemole: melk

met stoofvlees, oude Goudse kaas, pesto en bosui
Stoofvlees: sulfiet
Oude Goudse kaas: lactose
Friet: allergeenvrij
Bosui: allergeenvrij
Pesto: melk, lactose, noten

Planken
Brood & Toast 9,5

Gebak

breekbrood, kruidentoast, soepstengeltjes, kruidenboter, aioli,
spicy mango hummus en baba ganoush
Brood wit: gluten, soja*, melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*
Aioli: mosterd, ei, soja
Kruidenboter: melk
Kruidentoast: gluten, melk
Soepstengels: gluten, sesamzaad*, melk*
Spicy mango hummus: sesamzaad, noten*
Baba ganoush: allergeenvrij

gevuld met bitterballen, kaasstengels, nacho's en truffelfriet
Bitterballen: lactose, gluten
Mosterd: mosterd
Kaasstengels: gluten, melk
Chilisaus: allergeenvrij
Truffelfriet
Oude kaas: lactose
Friet, bosui: allergeenvrij
Aioli: mosterd, ei, soja
Nacho's
Tortillachips, gehakt, jalapeños: allergeenvrij
Cheddar: melk, lactose
Guacemole: melk

Kaasplank 15,5

gevuld met wisselende kazen van het Gouds Kaashuis,
brie, sambalsmeerkaas, heksenkaas, kruidentoast en
mosterd
Kaas: lactose
Brie: lactose
Sambalsmeerkaas: melk, schaaldieren
Heksenkaas: ei, melk, mosterd
Kruidentoast: gluten, melk
Mosterd: mosterd

Appeltaart van Dudok 3,5

de beroemdste appeltaart van Rotterdam en ver
daarbuiten!
Ei, gluten, melk, noten*

Red Velvet van Dudok 3,5

een fluweelrode 'American Style' taart met meerdere
lagen spongecake en creamcheese, afgewerkt met een
laag witte chocoladeschaafsel
Ei, gluten, melk, soja, noten*

Chocolate & Caramel Cheesecake 3,5

heerlijke én glutenvrije karamel cheesecake getopt met
chocolade ganache en honeycomb
Melk, soja. sulfiet

Bananencake 3,5

Lactose vrije én vegan bananencake
Gluten, noten, soja*

Veganplank 15,5

gevuld met nacho's, groentenbites met baba
ganoush, tomatensalsa, noten en vijgen
Groenten: allergeenvrij
Baba ganoush: allergeenvrij
Noten: noten
Nacho's, gehakt, kaas, jalapeños, vijgen: allergeenvrij

Op deze kaart zijn de volgende allergenen meegenomen: gluten, melk, ei, vis, pinda, noten, soja, schaal/schelpdieren, weekdieren,
selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine* het product bevat mogelijk sporen van deze allergenen

Allergenenkaart

diner

Brood vooraf 5,5

Vijgencarpaccio 7,75

met gepofte gele biet, gefrituurde kappertjes,
balsamico siroop en granaatappel
Vijgen, gele biet, kappertjes: allergeenvrij
Balsamico siroop: sulfieten

in kruidenboter gegratineerd met een aioli dip
Brood wit: gluten, soja*, melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*
Aioli: mosterd, ei, soja

Brood & Toast 9,5

breekbrood, kruidentoast, soepstengeltjes,
kruidenboter, aioli, spicy mango hummus en baba
ganoush
Brood wit: gluten, soja*, melk*
Brood meergranen: gluten, soja, melk*
Aioli: mosterd, ei, soja
Kruidenboter: melk
Kruidentoast: gluten, melk
Soepstengels: gluten, sesamzaad*, melk*
Spicy mango hummus: sesamzaad, noten*
Baba ganoush: allergeenvrij

Carpaccio 7,75

van rund met oude Goudse kaas, zonnebloempitten,
mizuna en truffelmayonaise
Carpaccio, oude Goudse kaas: allergeenvrij
Zonnebloempitten: noten*, pinda's*
Truffelmayonaise: ei, mosterd, soja

Kalfslende 8,5

met gerookte pompoen mayonaise, pistache kruim en
gepofte tomaatjes
Kalfslende, gepofte tomaatjes: allergeenvrij
Gerookte pompoenmayonaise: ei, mosterd, soja
Pistache: noten

Het eten

Preisoep 6,5

met gerookte zalm. Ook vegetarisch te bestellen!
Preisoep: gluten, lactose, selderij, ei, mosterd, soja
Gerookte zalm: vis

Goudse kaassoep 6

met mosterd en kaascroutons
Kaassoep: gluten, lactose, selderij, ei, mosterd, soja
Bladerdeeg croutons: mosterd, lactose, gluten

Swingshimi 8,75

diamanthaas met stoofvlees, cherrytomaatjes uit de oven
en truffeljus
Diamanthaas: allergeenvrij
Stoofvlees: sulfiet
Truffeljus: gluten, ei*, melk*, mosterd*, selderij*, soja*

zalm gemarineerd in Damrak Gin en citrus met
komkommer chutney en geitenkaas-bieten
gnocchi's
Zalmfilet, komkommerchutney, gin: allergeenvrij
Geitenkaas-bieten gnocchi's: lactose, gluten

Old Gouda Burger 15

met oude Goudse kaas, spek, rode ui-tomaatchutney
Brood: ei, gluten, lactose, melk, weekdieren, noten*, sesam*,
soja*
Oude Goudse kaas: lactose
Spek, rode ui-tomaatchutney, burger: allergeenvrij

Saté van Kippendij 15

met atjar, gefrituurde uitjes, saffraan kroepoek en satésaus
Kip: mosterd, selderij, melksuiker, soja
Satésaus: noten, gluten, soja
Uitjes: gluten
Saffraan kroepoek: gluten, sulfiet

BBQ Ribs 16

In BBQ saus gemarineerde spare ribs
Spare ribs: gluten, soja, sulfiet
BBQ saus: gluten, soja

Twister Fries: gluten
Mayonaise: mosterd, ei , soja
Bijpassende groenten: allergeenvrij

Varkenshaas medaillons 17

met buikspek en chimichurri van mango, koriander, rode
ui en spaanse peper
Buikspek, varkenshaas, chimichurri: allergeenvrij

Zalmfilet 18

met gamba's, gremolata harissa en crème fraîche
Zalmfilet: allergeenvrij
Gamba's: schaaldieren
Gremolata harissa crème fraîche: lactose

Zeewolf* 16

Voor het eten

Bijgerechten

Swing Steak 17

In cornflakes gefrituurd met een kruidenrisotto en een
frisse citrussaus
Zeewolf: vis
Cornflakes: gluten
Risotto: lactose
Kruiden: allergeenvrij
Citrussaus: gluten, lactose

Spinazie Tagliatelle* 14

met paddenstoelen, tijm, sinaasappel, in
amandelroomsaus
Tagliatelle
Tagliatelle: gluten, ei*
Amandelroom: amandelen, noten
Sinaasappel, tijm, paddenstoelen: allergeenvrij

Green Tex-Mex burger 15

BBQ burger van soja met vegan kaas, tortilla chips,
tomatensalsa, paddenstoelen en kimchi
Brood: gluten, soja
Burger: gluten, soja
Tomatensalsa, tortilla chips, kaas, paddenstoelen,
kimchi: allergeenvrij

Na het eten
Dame Blanche 6,5

klassieker! Twee bollen vanille-ijs met warme
chocoladesaus en slagroom
Vanille ijs: lactose
Slagroom: melk
Chocolade: soja
Kletskop: gluten, melk

Bananencake

met chocolade sorbetijs
Bananencake: Gluten, noten, soja*
Chocolade sorbetijs: soja

Pannacotta van passievrucht 6,5
met prosecco sorbetijs
Pannacotta: melk
Prosecco sorbetijs: sulfiet, melk

Appeltaart

met licor 43 ijs
Appeltaart: Ei, gluten, melk, noten*
Licor 43 ijs: melk

Duo van Goudse kaas

met wisselende kazen van het Gouds Kaashuis
Kaas: lactose
Noten: noten
Vijgenjam: allergeenvrij
Kruidentoast: gluten, melk

Op deze kaart zijn de volgende allergenen meegenomen: gluten, melk, ei, vis, pinda, noten, soja, schaal/schelpdieren, weekdieren, selderij, mosterd,
sesamzaad, sulfiet, lupine. * het product bevat mogelijk sporen van deze allergenen

Allergenenkaart

diner

Op deze kaart zijn de volgende allergenen meegenomen: gluten, melk, ei, vis, pinda, noten, soja, schaal/schelpdieren, weekdieren,
selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine. We hebben glutenvrij brood als vervanger. * het product bevat mogelijk sporen van deze
allergenen

