
Lunch  
gerechten

Wij serveren onze  
lunchgerechten tot 16:30 uur

Voor de kleine gast
Bam met Nutella

Bam met jam
Pannenkoek

Kroket/frikandel/kip nuggets met friet en appelmoes 

Facebook
Like ons nu om mee te doen met leuke acties waarmee je een lunch of diner kunt winnen en natuurlijk om op de hoogte te blijven van onze nieuwtjes en specialiteiten.

www.facebook.com/BelvedereGouda 
                            

High Tea/High Wine
High Tea
High Wine

High Wine Belvedère; aangevuld met 
kaasfondue en boerenbrood   

19,50
20,50
27,50

Voor bij de borrel
Brood met smeersels

Bitterballen van de Bourgondiër (8st)/(12st)
Kaasstengels (10 st)

Warm plankje; gemengde bittergarnituur (10st)
Koud plankje; nootjes, gemarineerde olijven en kaasblokjes

Hollands plankje; kaasblokjes, worst, pickles 
en Bourgondiër bitterballen

Belvedère borrelplateau
Kaasplank met streekkazen van ‘Het Gouds Kaashuis’

2,25
2,25
5,50
6,75

Pannenkoeken
Naturel met stroop en suiker

Lekker met spek, ham, kaas of appel. Per ingrediënt

Soepen
Goudse kaassoep
Franse uiensoep

Wisselende seizoenssoep
Erwtensoep met roggenbrood en katenspek (seizoen)

6,95
1,00

6,00
6,00
Dagprijs
6,75

www.belvedere-gouda.nl

5,50
7,25/9,95

8,25
8,25
8,25
9,50

14,50
14,50

Wil jij ook een gratis dessert?
Heel simpel, wanneer je drie gangen komt dineren  

krijg je het nagerecht van ons. Je betaalt dus alleen  
je voor- en hoofdgerecht

J

J



Uitsmijters/Omeletten 
Uitsmijter met een ingrediënt naar keuze 
Omelet met een ingrediënt naar keuze

Ingrediënten: ham, kaas, champignons of spek  
Per extra ingrediënt

Boeren omelet

‘Plate’ lunchgerechten
Varkenshaas saté met frites en gemengde salade

Schnitzel met frites en gemengde salade
Gegrilde biefstuk met frites en gemengde salade

Gegrilde zalm met frites en salade 
Risotto met verse groenten van het seizoen 

 

Salades
Geitenkaas; met of zonder spekjes 

Gemarineerde gamba’s; olijven  
en gepofte cherrytomaatjes  

Gemarineerde kip; sesam en geblust met ketjap
Carpaccio; truffelmayonaise en pijnboompitten 

 
Al onze salades worden geserveerd met brood en boter

 

Lunch gerechten
Boerenbrood

Huisgemaakte eiersalade met vers gebakken bacon 
Huisgemaakte tonijnsalade  

met gefrituurde uien ringetjes 
Goudse ouwe kaas met boerenappelstroop 
Twee kroketten; rundvlees of Goudse kaas 

Gemarineerde kip met sesam en oosterse groenten 
“Pulled pork” langzaam gegaard met frisse coleslaw  

en huisgemaakte BBQ saus 
Brie uit de oven met serranoham, honing en walnoten 

Sandwiches van Foccaciabrood 
Gerookte zalm met tonijnspread, rode ui en kappertjes 

Carpaccio met truffelmayonaise, 
gepofte cherrytomaat en Grana Padano 

“Veggie” met geitenkaas, gemarineerde courgette 
en gepofte cherrytomaatjes  

Club “Belvedère” met gerookte kip, gegrilde bacon,  
kaas en chips 

6,25
7,50

7,50
7,75
8,75
9,50
 

9,50

10,75
10,75

10,75

10,75

7,95  
7,95 
1,00 
8,95

14,50
14,50
15,50
16,50
15,50

12,75
14,75

14,75
15,50

Tosti’s van 
Italiaans Tramezzini brood

Monsieur; Ham/kaas
Tomaat; Kaas/tomaat

Madame; Ham/kaas/gebakken ei
Belvedère; mozzarella/gerookte kip/pesto 

 
Al onze tosti’s worden geserveerd met huisgemaakte tosti saus en chips 

 

5,75
5,75
6,75
7,75

Belvedère Specials
12 uurtje; kaassoep, rundvleeskroket  

en eiersalade op boerenbrood 
Twijfelaartje; proeverij plateau 

met verschillende soorten beleg (per 2p)    
Twijfelaartje Belvedère; proeverij plateau 

met luxe soorten beleg (per 2p) 
Belvedère’s Classic Burger 

met frites en coleslaw 
Kaasfondue met boerenbrood

10,75

10,75 pp

13,75 pp

14,50

11,50

10:00
tot 16:30

Wit of
Bruin


