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eiergerechten met wit of bruin brood
uitsmijter ‘t gelagh

uitsmijter naar keuze

met serranoham, champignons, rode ui, tomaat en jonge kaas

7,95

8,75

8,75

met champignons, tomaat, ui, spek en jonge kaas

van gogh brood twee dikke plakken belegd met
rundercarpaccio

8,50

rundercarpaccio de luxe

10,00

duo rundercarpaccio en scampi’s

10.00

pestomayonaise, Parmezaanse kaas, pittenmix en truﬀeldressing
pestomayonaise, eendenlever, spekjes, Parmezaanse kaas,
pittenmix en truﬀeldressing
pestomayonaise, Parmezaanse kaas, pittenmix en truﬀeldressing

luxe witte bol
geitenkaas

9,50

(V)

rundercarpaccio

9,50

met honing en walnoten uit de oven

rundercarpaccio de luxe

11,00

gerookte zalm

11,00

met pestomayonaise, Parmezaanse kaas, pittenmix en truﬀeldressing
met pestomayonaise, eendenlever, spekjes, Parmezaanse kaas,
pittenmix en truﬀeldressing

pastrami

met kruidenkaas, komkommer, sla, rode ui en kappertjes

gebakken beenham

met augurk, piccalilly mayonaise, zongedroogde tomaten en rode ui
met gebakken champignons, gebakken rode ui, truﬀelmayonaise
en rucola

lunchplank

10,00
10,00

vlees

12,95

vis

13,95

vega

12,95

Tomatensoep, salade gerookte zalm met rode ui, maïs, paprika, edamame
bonen, komkommer, cherrytomaten, garnalenkroketten op Van Gogh brood
en mosterdmayonaise

Tomatensoep, salade geitenkaas met rode ui, maïs, paprika, edamame bonen,
komkommer, cherrytomaten, groentekroket op Van Gogh brood
en mosterdmayonaise

Verse frites

supplement

2,75

kaas
ham en kaas
varkenmarkt

5,50

tosti’s op turks brood

5,50

6,25

caprese

6,25

jonge kaas, cheddar, ham, ui, tomaat en tuinkruiden

glutenvrije tosti’s

mozzarella, pesto en tomaat

twee witte casino boterhammen met
ham en kaas

4,95

pittig gehakt

5,50

sandwiches
boerensandwich

9,00

met pestomayonaise, oude kaas, ham, uitgebakken spek,
komkommer, sla, tomaat en roerei
met verse frites en mayonaise

10,75

met kruidenkaas, komkommer, rode ui en kappertjes
met verse frites en mayonaise

11,75

met guacamole, gefrituurde ui, tomaat en sla
met verse frites en mayonaise

10,75

sandwich gerookte zalm
sandwich gerookte kip

soepen

tomatensoep
maissoep

10,00
9,00

5,75

G/V/L/VEGAN

met venkelcrème en knoflookbrood

Tomatensoep, salade krokante kip met rode ui, maïs, paprika, edamame
bonen, komkommer, cherrytomaten, rundvleeskroket op Van Gogh brood
en mosterdmayonaise

supplement

klein 12,50 - groot 16,50

extra portie tonijn | gerookte zalm | tofu | krokante kip of krokante garnalen

boerenomelet

scrambled mushrooms

roerei met champignons en paprika

poké bowl G/V/L/VEGAN

7,95

8,75

roerei met gerookte zalm, bieslook en kruidenkaas

poké bowl

keuze uit tonijn | gerookte zalm | tofu | krokante kip of krokante garnalen
geserveerd met sushirijst, wakame, avocado, komkommer,
sojaboontjes, radijs, sojasaus en wasabi

scrambled salmon

met ham en/of spek en/of jonge of oude kaas

11.30 - 16.30 uur

1,75

5,75

G/V/L/VEGAN

met kokos en lente-ui

warme lunchgerechten

twee oud-hollandsche kroketten
twee vegetarische kroketten

met brood of frites

pita vegetarische shoarma

met brood of frites

met tzatziki, zoet zure groenten en ijsbergsla

V
V

7,95

7,95
8,75

hoofdgerechten en salades

Tijdens de lunch kunt u ook een hoofdgerecht of een salade bestellen.
Deze vindt u op achterkant van deze kaart.

Varkenmarkt 17 I 4201 KP Gorinchem

I 0183-689191 I gelagh.nl

lunchkaart

schnitzel

15,50

L

kipsaté (250 gram)
met gebakken uitjes, kroepoek en atjar

met ui, champignons en kaas uit de oven of een supplement* naar keuze

15,50

kipsaté xl (375 gram)

19,75

biefstuk (400 gram) G/L
van de grill met gewokte groenten en een supplement* naar keuze

26,25

hamburger ‘t gelagh

15,50

biefstuk (200 gram) G/L
van de grill met gewokte groenten en een supplement* naar keuze
met gebakken uitjes, kroepoek en atjar

varkensoester

met een dakje van tomaat, paprika, ui, paddenstoelen en rozemarijn
met truﬀelmayonaise, cheddar, tomaat, bacon en rode ui

visgerecht

op de huid gebakken zalmfilet

met ratatouille en saus van rode biet

vegetarisch gerecht
groenteburger

met tomaat, rode ui, biet en tzatziki

supplement

truffel frites
gemengde salade

G

18,50

15,50

16,50

salades

salade ’t gelagh
klein 11,25 - groot 13,75
tacoschelp gevuld met gerookte kip, tomaat, komkommer,
spekjes, croutons, gekookt ei, cheddar en chilidressing

salade carpaccio G/L
klein 12,25 - groot 15,25
met Parmezaanse kaas, pittenmix, zongedroogde tomaten,
komkommer en truﬀeldressing
salade carpaccio de luxe [+3,25] G/L klein 15,25 - groot 17,50
met Parmezaanse kaas, pittenmix, eendenlever, spekjes, komkommer,
zongedroogde tomaten en truﬀeldressing

salade scampi’s G/L
klein 13,75 - groot 16,75
gemarineerde scampi’s met dilledressing, tomaat, komkommer, bosui en augurk
salade gerookte zalm

G

klein 13,75 - groot 16,75

met gekookt ei, komkommer, kappertjes,
rode ui en mosterddressing

salade geitenkaas V
klein 11,25 - groot 14,25
met appel, walnoten, tomaat, komkommer en mosterddressing
salade krokante kip
klein 12,25 - groot 15,25
met tomaat, komkommer, spekjes, oude kaas en mosterddressing
al onze salades worden met brood geserveerd

15,50

2,95
1,75

al onze hoofdgerechten zijn inclusief verse frites en mayonaise

om verspilling van frites te voorkomen, serveren wij aangepaste porties.
Deze kunt u altijd kosteloos bijbestellen.
G/V/L/vegan: (G) Glutenvrij te bestellen / (L) Lactosevrij te bestellen
(V) Vegetarisch te bestellen / (Vegan) Veganistisch te bestellen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om aan al uw dieetwensen te voldoen, echter kunnen wij dit niet 100% garanderen.
*U heeft keuze uit:
rode portsaus | champignonsaus | pepersaus | gebakken champignons | kruidenboter | chimichurri
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vleesgerechten

11.30 - 16.30 uur

