dinerkaart

3-gangen menu: maandag t/m woensdag 24,95 / donderdag t/m zondag en feestdagen 26,95

breekbrood

p.p. 2,25

met kruidenboter, olijventapenade en aioli

voorgerechten
makreel filet

scampi’s uit de oven

in het blikje geserveerd met brood en tomaten antiboise

rundercarpaccio

(G)

(G)(L)

12,75

met truﬀeldressing, Parmezaanse kaas en pittenmix

duo van carpaccio en scampi’s [+2,50]

(G)(L)

halve carpaccio met truﬀeldressing, Parmezaanse kaas,
pittenmix en een portie gemarineerde scampi’s

vitello tonnato (G)(L)

poké bowl [+2,50] (V)(G)(vegan)
keuze uit tonijn of gerookte zalm met sushirijst, wakame, avocado,
komkommer, sojaboontjes, radijs, sojasaus en wasabi
met tonijnmayonaise, rucola, kappertjes en rode ui

bruschetta

10,75
10,75

met knoflook, rode peper en gember

rundercarpaccio de luxe [+3,00] (G)(L)
met truﬀeldressing, Parmezaanse kaas, pittenmix,
eendenlever en spekjes

10,75

12.50
9,75

5,50

(G)(V)(L) (vegan)

met basilicumcrème en croutons

5,50

(G)(V)(L) (vegan)

met koriandercrème en maïs

gebakken victoriabaars (G)(L) [+1,75]
met een krokant kruidendakje en limoen-champagnesaus

16,50

fruits de mer [+1,75]
met oa. zalm, tonijn, garnalen, mosselen, tagliatelle en kreeftensaus

16,50

vegetarische kip teriyaki

(L) (vegan)

15,50

vegetarische kip fajita’s

(vegan)

hoofdgerechten vegetarisch
vegaburger

Japanse noodles met bosui, salade van rettich en wakame
met geitenkaas, tomaat, rode ui, gegrilde groenten en tomatenchutney

15,50
15,50

al onze hoofdgerechten zijn inclusief verse frites, mayonaise en salade
om verspilling van frites & salade te voorkomen, serveren wij
aangepaste porties. deze kunt u kosteloos bijbestellen.

15,50

19,75

biefstuk (400 gram) [+9,75] (G)(L)
[van graangevoerd rund] met supplement* naar keuze

26,25

hamburger ‘t gelagh

15,50

biefstuk (200 gram) [+2,75] (G)(L)
[van graangevoerd rund] met supplement* naar keuze
‘t vergeten varkentje

hamburger varkenmarkt

spareribs [+2,75]
van de grill, met een strike naar keuze zoet, pittig of Jack Daniel’s

met mosterdmayonaise, oude kaas, tomaat, gebakken uien en augurk

18,50

15,50

15,50
18,50

kip fajita’s

15,50

mixed grill 300 gram [+6,75]
biefstuk, spareribs, stokje saté geserveerd met chimichurri
en een saus naar keuze

23,50

met paprika, aubergine, mini maïs, tomatensalsa,
guacamole en crème fraîche

salades

salade ’t gelagh
klein 11,25 - groot 13,75
tacoschelp gevuld met gerookte kip, tomaat, komkommer,
spekjes, croutons, gekookt ei, cheddar kaas 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] klein 15,25 - groot 17,50
met Parmezaanse kaas, pittenmix, eendenlever, spekjes, komkommer,
zongedroogde tomaten en truﬀeldressing (G)(L)

salade scampi’s [+2,50] (G)(L)
klein 13,75 - groot 16,75
gemarineerde scampi’s met dilledressing, tomaat, komkommer, bosui en augurk
salade gerookte zalm [+2,50] (G) klein 13,75 - groot 16,75
gerookte zalm met gekookt ei, komkommer, kappertjes,
rode ui en mosterddressing

salade geitenkaas (V)
klein 11,25 - groot 14,25
met geroosterde paprika, walnoten, tomaat, komkommer en sojadressing
al onze salades worden met brood geserveerd

met paprika, aubergine, mini maïs, tomatensalsa, guacamole en crème fraîche
*U heeft keuze uit:
pepersaus | champignonsaus | truﬀeljus | gebakken champignons | kruidenboter | chimichurri

15,50

kipsaté xl (375 gram) [+4,25]
met gebakken uitjes, kroepoek en atjar

10,75

proeverij ‘t gelagh [+3,50]
p.p. 13,50
(vanaf 2 personen te bestellen) proeverij van diverse voorgerechten

hoofdgerechten vis

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

met truﬀelmayonaise, cheddar, tomaat, bacon en rode ui

gerookte zalm (G)(L) [+2,50]
12,50
met zoetzure groenten, kappertjes, rode ui, veldsla en limoenmayonaise

courgette-kokossoep

(L)

met roerbak groenten en truﬀeljus

(V)(vegan)

tomatensoep

schnitzel

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

12,50

van tomaat met gegrilde aubergine, geitenkaas crumble
en basilicumvinaigrette

soepen

hoofdgerechten vlees

(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.

Varkenmarkt 17 I 4201 KP Gorinchem

I 0183-689191 I gelagh.nl

LEUK
DAT JULLIE
ER ZIJN

