Salads
“If you don’t smell burning it must be salad today ;-)”

Focaccia’s, flatbread & tostino’s

The Lovin’ Spoonful...		

10,50

Thai Shredded Chicken Mango Salad		

9,50

Lichtpittige watermeloen met ‘goed.’ olijven, boontjes, geitenkaas, krokante amandel
en frisse citrusdressing

Als een zonnetje op je bord; gemarineerde geplukte kip, zachte mango, knapperige
paprika en taugé met een frisse dressing, lenteui en zoet geroosterde honing-cashews

Haloumi, Pearl Couscous, Chickpeas & Beets		
9,50
Gegrilde haloumi (Griekse grillkaas), couscous, kikkererwten, bietjes, rode ui, kappertjes
en peterselie

Sandwiches
“Wij serveren heerlijke versgebakken flaquettes: mooie ronde broodjes,
een tikkeltje warm uit de oven.”

Philly Cheesesteak Sandwich 		

Rechtstreeks uit onze oven; zacht gegaarde en dun gesneden runderribeye,
geserveerd met gesmolten Provolone, cheddar, paprika, ui, champignons en ketchup

Cuban Midnight Turkey Special		

9,50

Heerlijk warm broodje met verse tomaat, pesto, mozzarella, tomatentapenade, rucola,
cashews en aceto balsamico

Tuna Melt		

Rechtstreeks uit onze steenoven: tonijnsalade royaal belegd met kaas en tomaat

9,-

8,50

8,-

Spinazie/Feta 		

7,50

Sloppy Joe Deluxe		

7,-

Lekker zachte spinazie en feta, warm geserveerd met rucola, geraspte kaas
en pijnboompitten
Pittig gekruid gehakt met extra veel kaas, tomatensaus, gebakken uitjes en aioli

Knoflookfocaccia

De perfecte start van je lunch, brood geserveerd met aioli

Rechtstreeks uit onze Wood Stone® steenoven!
5,- / XL 8,-

Nacho’s Supreme		

9,-

De lekkerste warme tortillachips met kaas, spicy salsa, guacamole en crème fraîche

Pulled Salmon Nacho Flatbread		
Zacht gegaarde barbecuestyle zalm op een flatbread met nachos, kaas, avocado,
gegrilde paprika en crème fraîche

9,50

‘goed.’ Pide		

7,50

Pizza Pittig Gehakt

Tomatensaus, pizzakaas, pittig gekruid rundergehakt en srirachamayonaise

Really love your peaches wanna shake your tree

Pizza met gepocheerde perzik, geitenkaas, rucola, amandel en appelstroop

Napolitana Originale

6,- / XL 8,7,- / XL 9,50
6,- / XL 8,-

Tomatensaus, mozzarella, pesto en rucola

Tipo Tosto

7,- / XL 9,50

Focaccia Geitenkaas 2.0 (op veler verzoek)		 		
7,50
Tomatentapenade, zachte geitenkaas, cashewnoten, rucola, Grana Padano en aceto

Triple Cheese White Pizza with Spinach

6,- / XL 8,50

‘goed.’ Tostino		
5,Onze eigenwijze tosti, versgebakken met kaas en spek, geserveerd met de echte ketchup

Pizza Grilled Bimi & Bacon

6,- / XL 8,50

BBQ Chicken ‘17

7,- / XL 9,50

Heerlijke pide met ons pittig gehakt, spinazie, feta en een pittige saus

Bits, Bites & Appeteazers (v.a. 13.00 uur)

Gerookte kalkoenfilet, eiersalade, avocado, tomaat, ijsbergsla, jalapeño en chipotlesaus

Caprése Twist			

Pizza’s!

Woodstone Baby!

Patates Frites

		
Super lekkere ambachtelijke frieten met de lekkerste mayonaise

4,-

Bourgondiër Kroketten		
Wat ons betreft de lekkerste kroketten! Twee stuks met ons brood, goede mosterd
en Hela curry ;-)

7,-

Een heerlijke dip van geroosterde kip, blauwe kaas, roomkaas en pittige saus,
geserveerd met bleekselderijstengels en tortillachips

Haute Je Moules!
		
Gepaneerde mosselen gebakken met chilisaus, spekjes, bieslook, fijngesnipperde
uitjes en verse peper uit de molen
Calamari			

Nergens zo ‘goed.’ gefrituurde pijlstaartinktvisringetjes met onze beroemde
knoflookkaramelsaus

Mozzarella, Grana Padano, ricotta, knoflook en verse spinazie (dit is ‘m! ;-)
Met gegrilde bimi en spek, pizzaolie, mozzarella en balsamicosiroop
Mississippi barbecuesaus, pulled chicken, paprika, maïs, rode ui, jalapeño
en mozzarella

Delen en genieten!

Buffalo Chickendip		

Stoere pizza met pulled pork, pancetta, mozzarella, rode ui en
smokey barbecuesaus

7,50

de P van de W!

De ‘op-dit-moment’ favoriete pizza van de pizzabakker. Wees niet verlegen
en vraag ons welke heerlijke pizza we deze week in de oven schuiven

‘GOED.’ ‘Guilty Pleasures (v.a. 13.00 uur)
Kleine fijne frituurduikelaartjes, lekker bij de borrel!

Hollandse Bitterballen		

5,-

Onion Rings

5,-

Lekker royaal; 9 stuks met mosterd

6,50

7,-

‘goed.’ Spinaziedip		
7,Een zachte en romige mix van spinazie, feta en knoflook. Geserveerd met parmezaan,
pijnboompitten en versgebakken tortillapuntjes

6,- / XL 8,-

Net zo royaal; 9 stuks met knoflook-yoghurtsaus

		

Samosa’s (Indiase lekkernij)		
12 stuks met srirachasaus

Kantonese Mini-loempia’s
12 stuks met chilisaus

Voor het hele Elftal

Al onze hapjes met alle sausjes op een grote schaal!

		

		

5,5,20,-

(Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Taart)

‘goed.’ Lime Pie		4,Onze heerlijke limoentaart met frambozencompote en echte slagroom

Crème Brûlée Surprise			

Caféma heeft aandacht voor koffie. Aandacht met een grote ‘A’. De koffie van Caféma
wordt met de allergrootste zorg gemelangeerd op basis van de beste Arabica-koffie
bonen, geteeld in hooggelegen gebieden. Alles natuurlijk ambachtelijk gebrand en
voorzien van een fikse scheut aandacht.

5,-

Koffie 2,30 | Espresso 2,30 | Dubbele espresso 3,10
Cappuccino 2,50 | Koffie verkeerd 2,70 | Latte macchiato 2,80
Macchiato 2,40

Pastel de Nata		

		
Niet meer weg te denken; de lekkernij uit Portugal. Warm taartje van bladerdeeg
en vanillecrème, bestrooid met kaneelsuiker

4,-

Voeg naar keuze toe

Tiramisu Cheesecake		

4,-

		

Heerlijke zachte crème met het bekende krokante karamellaagje. Van citroen
en sereh tot kaneel, saffraan en tonkabonen. Alle smaken komen aan bod!

Niemand die deze beschrijving nog leest na het lezen van tiramisu cheesecake,
dus laten we het verder maar voor wat het is...

Mississippi Mudpie		
Veel chocolade, Oreo’s, bruine basterdsuikeren heel veel liefde

4,-

“He who has once burnt his mouth always blows his soup”
Heerlijk pittige en romige Thaise kippensoep met champignons,
tomaat en bosui

Miso Ramen Soup

Japanse noedelsoep met taugé, gemarineerde ei, paksoi, prei
en lente-ui

normaal 3,- groot 5,-

		

2,10

Verse citroenthee		

2,60

Verse muntthee		

2,60

Verse gemberthee		

2,60

Huiswijnen
Wit: Chardonnay / Sauvignon Blanc
Glas: 3,50 | 1/2 liter 12,50 | fles 16,95

normaal 3,- groot 5,-

(+ 0,50)

Thee
Diverse theesoorten

Fresh Cooked Soups	
Thom Ka Kai

Honing | Slagroom | Vanillesiroop | Karamelsiroop | Hazelnootsiroop

Rosé / Rood

Glas: 3,50 | 1/2 liter 12,50 | fles 16,95

COCKTAILs
Hugo

5,-

Aperol Spritz

5,-

Mojito

6,-

GIN & TONICS
Damrak & Thomas Henry

7,50

Hendricks & Fever Tree Premium Indian Tonic Water

9,50

Sinaasappel

Komkommer en rozemarijn

Het moet gewoon ‘goed.' zijn!
Reserveer online via www.goedproeven.nl
Volg ons op

facebook.com/goedproeven

Nolet’s & Fever Tree Elderflouwer Tonic Water
Framboos

10,50

lunchkaart

Espressobar

A.D.H.T.

