“Al jaren een gastvrij
begrip in Gorinchem”

“Beleef de pure smaken
van onze lunchgerechten”

Luxe witte bol met gebakken beenham

Lunchkaart
dagelijks van 11.30 - 16.30 uur

Eiergerechten

Sandwiches

met wit of bruin brood
Uitsmijter ‘t Gelagh

Boerensandwich

met pestomayonaise, oude kaas, ham, uitgebakken
spek, komkommer, sla, tomaat en roerei
met frites en mayonaise
12,50

9,25

Sandwich gerookte zalm

12,25

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

14,00

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

Uitsmijter naar keuze
met ham en/of spek en/of jonge of oude kaas

Scrambled salmon

10,75

roerei met gerookte zalm, bieslook
en kruidenkaas

Scrambled mushrooms

10,75

Luxe witte bol

roerei met champignons en paprika

Geitenkaas

Boerenomelet

met honing en walnoten uit de oven

10,75

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

Rundercarpaccio

Van Gogh brood

Rundercarpaccio de luxe
10,75

12,50

12,50

13,50

11,75

Warme lunchgerechten
8,75

met brood of frites

11,75

Twee vegetarische kroketten

8,75

met brood of frites

10,75

met gebakken champignons, gebakken rode ui,
truffelmayonaise en rucola

Twee Holtkamp garnalenkroketten

11,50

met brood of frites

TIP!

Soepen
Tomatensoep V/VEGAN/L/G

Gebakken beenham

Twee Kwekkeboom kroketten

met roomkaas, kappertjes, komkommer, rode ui,
cornichons, rucola en zongedroogde tomaten

Gebakken beenham

Gerookte zalm

met gebakken champignons,
gebakken rode ui, truffelmayonaise en rucola

rundercarpaccio met pestomayonaise,
Parmezaanse kaas, pittenmix, truffeldressing
en gemarineerde scampi’s

Tonijnsalade en gerookte zalm

13,50

met kruidenkaas, komkommer, sla,
rode ui en kappertjes

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

Duo rundercarpaccio
en scampi’s

11,75

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

pestomayonaise, Parmezaanse kaas,
pittenmix en truffeldressing

Rundercarpaccio de luxe

11,25

met pestomayonaise, Parmezaanse kaas,
pittenmix en truffeldressing

twee dikke plakken, belegd met
Rundercarpaccio

10,75

9,75

6,75

van geroosterde tomaten met basilicum-crème

Wisselende soep

6,75

vraag onze bediening

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.

Truffel frites
met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise,
gefrituurde uitjes en bosui

4,50

“Poké bowl; de ster van
de gezonde keuken”

Lunchkaart
Lunchplank

Poké bowls
13,75

Vlees

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

13,75

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

14,75

Vis

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

Vlees

Vis of vlees G/V

Vegetarisch G/L/VEGAN

Supplement
3,00
extra portie tonijn / gerookte zalm / krokante garnalen
of krokante kip

Salades
tacoschelp gevuld met gerookte kip, tomaat,
komkommer, rode ui, spekjes, croutons, gekookt ei,
cheddar kaas en chilidressing

Schnitzel L

met Parmezaanse kaas, pittenmix, tomaat, rode ui,
komkommer, zongedroogde tomaten en
truffeldressing

Saté van kippendijen [250 gr]

17,75

met gebakken uitjes, kroepoek en atjar

Saté van kippendijen [375 gr]

22,75

met gebakken uitjes, kroepoek en atjar

Biefstuk van de grill [200 gr]

19,75

Biefstuk van de grill [400 gr]

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

Hamburger ‘t Gelagh

17,75

met truffelmayonaise, cheddar, tomaat, bacon en rode ui

13,75

Tosti’s
op Turks brood

Vegetarisch
Geserveerd met verse frites en mayonaise

met ravigottesaus, rode ui, wakame, komkommer,
kiemgroenten en rucola

13,75

met appel, walnoten, tomaat,
komkommer, rode ui en mosterddressing

19,25

met dille, dragon en limoenboter

Zeewierburger VEGAN

16,75

met tomaat, komkommer, rode ui,
spekjes, oude kaas en mosterddressing

Geserveerd met verse frites en mayonaise

Zalmfilet G/L

Salade geitenkaas V

Salade krokante kip

Vis

16,75

met Parmezaanse kaas, pittenmix,
eendenlever, spekjes, tomaat, rode ui, komkommer,
zongedroogde tomaten en truffeldressing

Salade gerookte zalm G
27,75

14,50

Salade carpaccio
de luxe G/L

met 2 boterhammen, kruidenboter en salade
met 2 boterhammen, kruidenboter en salade

13,75

Salade ’t Gelagh

Salade carpaccio G/L
17,75

14,50

met sushirijst, mango, rodekool, wakame, avocado,
komkommer, sojaboontjes, radijs, sojasaus en wasabi

Geserveerd met verse frites en mayonaise

met ui, champignons en kaas uit de oven en salade

14,50

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

17,75

Kaas

6,50

Ham en kaas

6,50

Varkenmarkt

7,25

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

Bierkaart
Van de tap

Op de fles

Heineken

Texels Dubbel

5% / Lichtblond/volmout bier (uitsluitend gerstemout)

4% / Bruin / Vleugen karamel, licht zoet
en bescheiden bitterheid

Emmer
Halve liter

2,80
5,25

De Koninck ~ Bolleke

4,50

5,2% / Amberkleurig / Antwerpse Pale Ale
met aroma’s van kaneel en karamel

La Chouffe

Van de Streek “Hazy Weekend”

Liefmans

Brand Weizen

3,8% / Rosé / Fruitige zoete smaak van kersen,
bosbessen, vlierbessen, aardbeien en frambozen

4,75

Texels Skuumkoppe

Corona
4,75

6 % / Dunkelweizen / fruitig, vol van smaak
en een romige fruitigheid

3,00

2% / Radler / Amstel bier met citroenwater

8% / Blond / Fruitig, gekruid met koriander
5,1 % / heerlijk fris met fruitige en
licht kruidige smaken en een zachte afdronk

5,75

6,6 % / NEIPA / een verfrissende New England IPA
met een zacht hopkarakter en een zoete afdronk

Amstel Radler 2.0
4,50

4,50

4,00

4,00

4,5% / Licht van kleur / Mexicaans bier met
een schijfje limoen in de hals

Duvel

5,00

8,5% / Blond / Subtiele bitterheid en verfijnde aroma

Tripel Karmeliet

Alcoholvrij/-arm
Heineken 0.0

3,00

Verfrissende en fruitige smaak

Gouden Carolus “Whisky Infused”

‘T IJ Vrijwit

11,7% / Donker robijnrood / Krachtig met
subtiele tonen van vanille, chocolade en eikenhout

4,00

0,5% alcoholarm witbier, maar wel met
de kruidige frisse smaak van de originele IJwit

Amster Radler 0.0

3,00

Amstel bier met citroenwater

5,75

8,4% / Blond / Krachtig goudgeel bier
met fruitige aroma’s

6,25

Lokale bieren
Dukes Hamel / Gorinchem

5,75

5,5% / Lager / ongefilterde lager, vol van smaak,
fruitig en hoppiger dan andere lagers

Bierproeverij
Bestellen per 2 personen - incl hapjes.
Vraag een medewerker voor meer informatie

Oost, West, dorst gelest
p.p. 20,00
Bestaande uit lokale bieren.

Bij laag en hoog volhouden
p.p. 17,50
Van soepel naar zwaar bier

Blauwe IJsbeer Klapschaats /
Nieuwpoort

5,25

10% / Blond / Zachte zoetige smaak, iets hoppig

De Magistraat
“De Dikke Prins”/ Almkerk

5,75

5,4 % / IPA / Goed doordrinkbaar met aroma’s
van fruit en bloemen en een fijn bittertje

De Magistraat “De Dienstmeid van de
Rijksontvanger”/ Almkerk
5,75
6,9% / Geel fruitbier / Lichtzoet met tonen
van ananas en mango

De Magistraat
Barrel Aged Special / Almkerk
Limited edition speciaal bier wat heeft mogen
narijpen op eikenhouten whiskeyvaten

11,50

Wijnkaart
Wit

Wit [fles]

Moulin de Montarels - Sauvignon blanc

Saint Veran en faux
Bourgogne - Chardonnay

Een aangename frisse, sappige, stuivende
Sauvignon Blanc

glas 4,25 / karaf 15,50 / fles 21,50

Beau Vignac - Chardonnay
Volle wijn met een vleugje blonde tabak
en tonen van vanille

39,50

Deze wijn onthult een goede mineraliteit en rijpheid,
is expressief wanneer hij jong is en evolueert over het
algemeen naar een wijn met geroosterde en honingachtige tonen door de houtlagering. De afdronk is lang
met smaken van grapefruit. De perfecte wijn bij
visgerechten en gerechten met geitenkaas.

glas 4,75 / karaf 17,50 / fles 24,50

Beau Vignac - Viognier
Een kruidige en fluweelzachte wijn met een exotisch
parfum van nectarine, witte perzik en abrikoos

glas 5,25 / karaf 20,00 / fles 29,50

Rood
Osadia - Cabernet Sauvignon
Een krachtige wijn met aroma’s van kersen,
bessen, zwarte peper en cederhout.
Stevige maar zachte taninnes

glas 4,25 / karaf 15,50 / fles 21,50
Inwinectus - Merlot
Een soepele krachtige wijn met veel fruitaroma’s
van aalbessen, drop en karamel

glas 4,50 / karaf 16,50 / fles 24,50

Duca Sargento - Negroamaro
Een donkere intense wijn met in de neus drop, teer en
rode bessen. Krachtige, kruidige en zachte tannines

glas 5,00 / karaf 18,50 / fles 26,50

29,50

Pinot grigio

Gele kleur met gouden accenten. Intens, breed, complex,
met tonen van bloemen, tropisch fruit, citrusvruchten en
abrikozen. De smaak is gestructureerd, volumineus, dicht
en evenwichtig met een goede zuurgraad.
De nasmaak is lang en heeft sterke tonen van citrus,
perzik en abrikoos. Perfect te combineren bij vis,
schelpdieren en onze poké bowl.

Rood [fles]
Luis Caῆas Rioja - Gran Reserva

Valpolicella Ripasso

Fragiele rosé met smaken van bosaardbei en citrus

glas 4,25 / karaf 15,50 / fles 21,50

Pronol
Rosé Pronol

High Wine
Speciaal voor u samengesteld.
Bij ieder glas wijn een bijpassend gerechtje.

Prosecco
glas 4,75 / fles 24,50
glas 4,75 / fles 24,50

29,50

Deze Valpolicella is in contact geweest met de
uitvergiste schillen van Amarone met daarin nog wat
achtergebleven suikers. De naar kersen smakende wijn
krijgt daardoor extra body en heeft een rijke structuur.
Deze wijn smaakt uitstekend bij rood vlees gerechten,
maar ook bij onze borrelplank!

Rosé
Montalus - Grenache Syrah

42,50

Deze donkerrode wijn heeft een stevige, maar
soepele afdronk. De Gran Reserva heeft in de neus
veel rood en zwart rijpfruit. Deze wijn is een mooie
begeleider van gebakken of gegrild rood vlees.

p.p.

32,50

Vanaf 2 personen. Vraag een medewerker
voor meer informatie

Dranken
Warme dranken
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Flat white
Grote koffie
Verse thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel met slagroom
Special latte

2,50
2,80
2,80
3,40
2,60
4,00
3,00
4,00
4,00
2,80
3,20
3,20
3,25
4,40

Caramel/caramel zeezout/witte chocolade/ vanille/pumpkin spice/hazelnoot

Chai latte
IJskoffie
Irish Coffee
Spanish Coffee
Mexican Coffee
Italian Coffee
D.O.M. Coffee
French Coffee
Café 43

4,00
4,20
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

Frisdranken
Coca Cola/Coca Cola Zero
Chaudfontaine Blauw/Rood
Chaudfontaine Blauw/Rood 0,75cl
Ice Tea/Ice Tea Green
Fanta/Cassis/Sprite/Rivella
Bitter Lemon/Tonic/Ginger Ale
Appelsap/Fristi/Chocomel
Tomatensap
Aanmaak
Ginger Beer
Red Bull
Melk
Verse Jus
Verse Jus Groot

2,70
2,70
6,50
2,80
2,70
2,70
2,70
2,70
1,75
2,90
4,50
2,50
3,50
5,25

High tea
Onbeperkt genieten van onze verse thee
en een etagere met de lekkerste hapjes.

p.p.

24,75

Vanaf 2 personen. Vraag een medewerker voor meer informatie

Hazelino
schuimgebak

3,25

Appeltaart

3,25

Cheesecake

3,25

Likeuren
Cointreau
Frangelico
D.O.M. Benidictine
Drambuie
Limoncello
Sambucca
Kahlua
Tia Maria
Malibu
Amaretto
Licor 43
Grand Marnier
Bailleys

5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25

Cognac
Calvados
Remy Martin VSOP
Joseph Guy
Armagnac VSOP

5,00
6,00
5,00
5,25

Whisky blended
Famous Grouse
Jameson
Johnnie Walker Black
Jack Daniels
Four Roses
Southern Comfort
Golden Dimple

5,00
5,00
5,75
5,25
5,00
5,00
5,25

Whisky Single Malt
Oban 14 Years
Glenfiddich 12 Years

7,25
6,25

Cocktails
Black currant gin en tonic

9,25

Een heerlijke gin-tonic met de duidelijke
tonen van zwarte bes

Moscow Mule

8,75

8,00

Gebaseerd op de klassieker, maar
frisser door de toevoeging van Limoncello

7,25

Mimosa

6,00

Prosecco met verse jus d’orange

Rosemary’s Rose (Virgin)
7,50

Een heerlijk aperitief en een echte klassieker

Limoncello Spritz

Lucky Lychee Rose
Een heerlijke lichte cocktail met de tonen
van lychee en rozenwater

Een lekkere, stevige cocktail met
Famouse Grouse en gingerale

Aperol Spritz

9,25

Een cocktail op basis van munt, limoen,
Bacardi en bruiswater

De typische koperen beker gevuld met
een cocktail van gemberbier, vodka en limoen

Ginger whiskey

Mojito

8,00

Een heerlijk fris en bruisend
alcoholvrij drankje op basis van rozenwater

5,50

“Een heerlijk begin
van je 3-gangen diner”

Tataki van diamanthaas
in sesamolie geschroeid, met veldsla, ponzu, wakame en geroosterde pinda

Dinerkaart
dagelijks vanaf 16.30 uur

3-gangen menu: maandag t/m woensdag 31,75 / donderdag t/m zondag en feestdagen 34,75

Breekbrood

4,50

Soepen

3,00

Tomatensoep V/VEGAN/L/G

met kruidenboter, tapenade en aioli

Portie olijven

Voorgerechten

6,75

van geroosterde tomaten
met basilicum-crème

6,75

Wisselende soep
11,75

Scampi’s uit de oven G/L

vraag onze bediening

met knoflook, rode peper en gember

11,75

Rundercarpaccio G/L
met pestodressing
oude kaas, zongedroogde tomaten en pittenmix

11,75

Rundercarpaccio G/L
met truffeldressing

14,75

oude kaas, zongedroogde tomaten, pittenmix,
eendenlever en spekjes

Rundercarpaccio de luxe
met truffeldressing [+ 3,00] G/L

14,75

13,75

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

Tataki van diamanthaas [+ 5,00]

27,50

voor 2 personen - in sesamolie geschroeid,
met veldsla, ponzu, wakame en geroosterde pinda’s

Poké bowl vis/vlees [+ 3,00] G

14,50

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

14,50

met sushirijst, mango, rode kool, wakame, avocado,
komkommer, sojaboontjes, radijs, sojasaus en wasabi

14,50

met Parmezaanse kaas, pittenmix, tomaat, rode ui,
komkommer, zongedroogde tomaten en
truffeldressing

Salade carpaccio
de luxe G/L

16,75

met Parmezaanse kaas, pittenmix,
eendenlever, spekjes, tomaat, rode ui, komkommer,
zongedroogde tomaten en truffeldressing

Salade gerookte zalm G

16,75

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

Salade geitenkaas V

13,75

met appel, walnoten, tomaat,
komkommer, rode ui en mosterddressing

Salade krokante kip
Poké bowl vegan [+ 3,00] G

13,75

tacoschelp gevuld met gerookte kip, tomaat,
komkommer, rode ui, spekjes, croutons, gekookt ei,
cheddar kaas en chilidressing

Salade carpaccio G/L

Parmezaanse kaas, pittenmix, eendenlever en spekjes

Duo van carpaccio
en scampi’s [+ 2,50] G/L

Deze salades worden in ons 3-gangen menu
geserveerd als hoofdgerecht
Salade ’t Gelagh

Parmezaanse kaas en pittenmix

Rundercarpaccio de luxe
met pestodressing [+ 3,00] G/L

Salades

13,75

met tomaat, komkommer, rode ui,
spekjes, oude kaas en mosterddressing
Al onze salades worden met brood geserveerd

Gerookte zalm [+ 3,00]

14,50

besprenkeld met limoen wodka, komkommerlinten,
avocado crème, mierikswortel crème,
appelkappertjes, dille en radijs

Proeverij ‘t Gelagh [+ 3,50]
proeverij van diverse voorgerechten
(vanaf 4 personen te bestellen)

14,75

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.

“Samen genieten
van onze grillspecials”

Mixed grill
spareribs, diamanthaas, chimichurri en buikspek hoisin [vanaf 2 personen]

Hoofdgerechten
van onze dinerkaart

dagelijks vanaf 16.30 uur

Vlees

Vegetarisch
17,75

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

Zoete aardappel gratin [+1,75]

18,75

met rode ui, courgette, zongedroogde tomaten
en salie-limoen yoghurt

17,75

Saté van kippendijen [250 gr]
met gebakken uitjes, kroepoek en atjar

22,75

Saté van kippendijen [375 gr] [+4,75]

Zeewierburger

17,75

met ravigottesaus, rode ui, wakame,
komkommer, kiemgroenten en rucola

met gebakken uitjes, kroepoek en atjar

17,75

Hamburger ‘t Gelagh
met truffelmayonaise, cheddar, tomaat,
bacon en rode ui

Vis of vlees [+1,75] G/V
19,75

Biefstuk [200 gr] [+ 2,75] G/L
van de grill met gewokte groenten en
een supplement * naar keuze

27,75

Biefstuk [400 gr] [+9,75] G/L
van de grill met gewokte groenten en
een supplement * naar keuze

Spareribs sweet & smokey [+3,50]

21,50

Diamanthaaspuntjes [+2,75]

19,75

op Oosterse wijze met noedels, teriyakisaus,
tauge, bosui en peultjes

Mixed grill vanaf 2 pers [+5,50 p.p.]

Poké bowl

p.p.

18,75

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

Vegetarisch [+1,75] G/L/VEGAN

18,75

met sushirijst, mango, rodekool, wakame,
avocado, komkommer, sojaboontjes, radijs,
sojasaus en wasabi
Supplement
extra portie tonijn, gerookte zalm, gemarineerde
paddenstoelen, krokante kip of krokante garnalen

3,00

Gemengde salade

2,25

23,50

spareribs, diamanthaas, chimichurri
en buikspek hoisin

TIP! Dit gerecht gaat samen met het speciaal bier
‘de Gouden Carolus”. Heerlijk!

TIP!

Supplementen* U heeft keuze uit:
chimichurri, champignonsaus, pepersaus,
gebakken champignons of kruidenboter

Vis
Zalmfilet [+2,25] G/L

19,25

met dille, dragon en limoenboter

Truffel frites

Viscurry kokos [+1,75]

met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise,
gefrituurde uitjes en bosui

met gamba’s, zalm, victoriabaars en mosselen

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.

18,75

4,50

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.

Desserts
8,50

Cookie jar
chocolate chip ijs, vanille-ijs, American cookies,
chocoladetruffels en slagroom

8,50

Witte chocolade panna cotta
met bloedsinaasappelijs en slagroom

9,50

Baklava [+1,50]
met pistache, vanille-ijs en slagroom

7,95

Twee bollen vanille-ijs
met chocoladesaus, aardbeiensaus
of karamelsaus en slagroom

8,50

Koffie compleet
met likeur of cognac en slagroom

8,50

Kaasplankje
9,50

Allergeenarm ijs [+1,50]
Trio van sorbetijs mango, citroen, framboos

3 soorten kaas met kletzenbrood,
druiven en mango-gemberchutney

TIP! Met LBV port

4,25

Bevat weinig tot geen sporen van: gluten, lactose, pinda's,
soja, melkeiwit, noten, sesam, sulfieten, lupine

tip!

Dessertwijn
Moscatel do douro
Pedro Ximénez

In deze coupe
ambachtelijk
ijs van De IJsfee

Coupe
‘t Gelagh [+1,50]
diverse soorten ijs van de IJsfee
met slagroom

Durf jij het aan?

9,50

glas 3,75
glas 3,75

Borrelkaart
Rondje gemengd
bittergarnituur

Borrelplank
10 stuks

7,95

2 bitterballen, 2 kaastengels, 2 vlammetjes, 2 kipnuggets
en 2 mini frikandellen - met chilisaus, mayonaise en mosterd

Rondje kaas bittergarnituur

10 stuks

7,95

4 souflesse mini kaas assortiment, 2 mozzarella sticks
en 4 kaastengels - met mayonaise en chilisaus

Leuk om zelf te combineren
Oud-Hollandse bitterballen met mosterd 10 stuks
La Trappe bitterballen met mosterd

8 stuks

Vlammetjes met chilisaus

8 stuks

Kaastengels met chilisaus

8 stuks

Souflesse mini kaasassortiment (4 soorten)
met mayonaise en chilisaus
8 stuks
Vegetarische bitterballen

8 stuks

7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95

van De Vegetarische Slager, met mosterd

Crispy chicken tender met chilisaus

6 stuks

Krokante garnalen met chilisaus

8 stuks

Calamaris met aioli

10 stuks

Tortilla chips

7,95
7,95
7,50
7,95

Cheddar, rode ui, jalapeno peper, crème fraîche en salsa dip

Flammkuchen
Spek, crème fraîche, rode ui, cheddar
Gerookte zalm, crème fraîche, rode ui, cheddar

9,95
10,95

Portie oude kaas
4 Oud-Hollandse bitterballen met mosterd
4 Kaastengels
4 Vlammetjes
4 Chickenwings met chilisaus
4 Garnalen in een krokant jasje
4 Calamaris
4 Oriëntaalse kipstengels
Serranoham
Olijven, cornichons,
Amsterdamse uien
Brood met aioli

21,50

De historie van onze Varkenmarkt

Dat Gorinchem een rijke en interessante geschiedenis heeft is algemeen
bekend. Zo heeft iedereen wel gehoord van de helden die in de Gorcumse geschiedenis voorkomen
zoals Hugo de Groot, uitvinder Jan
van der Heyden en de zeevaarder
Hendrik Hamel, die ook wel bekendstaat als de ontdekker van Korea.
Maar wie had er gedacht dat ook
onze Varkenmarkt een aardige geschiedenis heeft?

Zo heeft er hier op de Varkenmarkt (de
plek waar u nu van ons heerlijke eten
en drinken kunt genieten) het minderbroederklooster gestaan. Dit klooster is
gesticht door de volgelingen van Franciscus van Assisi, geboren in Assisi
(Italië) als Giovanni di Pietro Bernardone. Hij stichtte de kloosterorde van
de Franciscanen of minderbroeders, en
werd op 16 juli 1228 heilig verklaard
door paus Gregorius IX. Deze kloosterlingen waren door hun gelofte van armoede geheel afhankelijk van
aalmoezen en giften van de burgers.
De kloosters en bijbehorende terreinen
in Gorinchem waren eigendom van de
kerk. Helaas is er weinig documentatie
te vinden over het klooster.
Uit de geschriften van stadsbeschrijver
Cornelis van Zomeren zou het kloostercomplex rond 1454 zijn voltooid. Tot het
complex behoorde ook een kerkgebouw.
Op de afbeelding, bovenaan de pagina,
is de kerk ven de minderbroeders herkenbaar aan de toren met de spits. Het
originele schilderij kun je zelf gaan bekijken in Het Gorcums Museum.

Kaart Gorinchem van Jacob van Deventer

Waar de kloosterkerk exact stond is
zonder graafwerkzaamheden helaas
niet vast te stellen. Op de kaart hierboven, die dateert uit het jaar 1560,
staat langs de huidige Bloempotsteeg
een gebouw ingetekend. Of dit het
minderbroederklooster of de kerk is dat
is niet duidelijk. Tot dit complex behoorde een groot gebied van de
Bloempotsteeg, Vijfzinnenstraat, Haarstraat en de Arkelstraat dat in die tijd
grotendeels onbebouwd is geweest.

Beeldenstorm
Tijdens de Beeldenstorm in 1566 was
ook het klooster ook een doelwit. Er
was opdracht gegeven om het klooster
te ontruimen en aan de broeders om
zich terug te trekken. Zij zouden dan in
ruime mate levensmiddelen krijgen. Het
klooster zou dan gebruikt gaan worden
voor de nieuwe leer van predikanten.
Dit werd echter niet doorgezet en de
rust keerde weder in Gorinchem. Helaas was dit maar van korte duur.
De martelaren
In juni 1572 kregen de Geuzen toegang
tot de stad. De geestelijken werden gevangengenomen waaronder de Franciscanen met hun beschermheer
Nicolaas Pieck. De broeders en priesters werden in de Blauwe Toren blootgesteld aan martelingen. Daarna zijn ze
per schip afgevoerd naar Den Briel
waar uiteindelijk op woensdag 9 juli
1572 zeventien priesters en twee broeders werden opgehangen omwille van
hun standvastigheid in het Katholieke
geloof.

Het schilderij van de Martelaren van
Gorcum van Cesare Franssini

domolieerden en abreeken en dat binnen veertien dagen.”
Zo verdween alles wat herinnerde aan
de Franciscanen uit Gorinchem. Alleen
de begravenen bleven als stille getuigen in de kloostertuin achter.
Al direct na hun dood gingen er onder
het katholieke volk in Zuid-Holland en
andere landsdelen geruchten over hun
heiligheid. Zo zouden ze zijn verschenen aan een plaatsgenoot en zouden
op voorspraak van de martelaren veel
mensen genezen zijn van ziekten. In
1675 werden de martelaren zalig verklaard door paus Clemens X.
Bedevaarten waren in Nederland verboden maar na de heiligverklaring werd
er nabij de locatie waar de martelaren
werden vermoord een heiligdom gebouwd. Hier wordt tot op heden
rondom 9 juli de nationale bedevaart
ter ere van De Martelaren van Gorcum
gehouden.

De Staten van Holland gaven de opdracht “het convent ende die kerke van
de grauwe monniken aldaar doen

Cesare Franssini schilderde het tafereel
van de martelaren van Gorcum. Dit
schilderij is te bewonderen in het Vaticaan museum in Rome.

getroffen, maar onder de omringende
bebouwing en de Varkenmarkt zullen
ongetwijfeld meer menselijke resten te
vinden zijn. Bij het planten van de kastanjebomen op de Varkenmarkt waren

ook al graven aangetroffen, evenals bij
het maken van een schuilkelder gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De begraafplaats
Een gedeelte van het kloosterhof deed
dienst als begraafplaats. Deze rustplaats is na ruim vier eeuwen verstoord
door de bouwwerkzaamheden bij de
panden van de Stichting Stadsherstel
Gorinchem aan de Varkenmarkt.
Bij het afgraven van het terrein achter
de huizen werden de doodkisten gevonden waarin zich nog stoffelijke resten bevonden. De kisten zijn op zeer
korte afstand van elkaar aan moeder
aarde toevertrouwd. De graven waren
niet gedekt door een zerk. Vermoedelijk
was elk graf kenbaar door een verhoging van wat aarde met een eenvoudig houten kruis. De beenderen van de
blootgelegde kisten zijn per kist bijeengehouden. Ruim dertig kisten zijn aan-

Houtresten van de kisten

De échte Varkenmarkt
Beestenmarkten waren er al eeuwen op deze plek in de
stad, en de specifieke varken- en biggenmarkten werden
tot ongeveer 1978 wekelijks op dit plein gehouden.

De jaren erna werden er alleen nog dierenmarkten
gehouden met voornamelijk kleinvee en huisdieren
tijdens de Paas- en Pinkstermarkten.

‘Gorcumse’ helden van vroeger

Hendrik Hamel

Hugo de Groot

Jan van der Heyden

Hendrik Hamel
De in Gorinchem geboren VOC-boekhouder Hendrik Hamel stapte in 1653
in Batavia aan boord van het schip De
Sperwer voor een korte tocht naar de
Japanse handelspost Deshima.

Hugo de Groot
Hugo de Groot, internationaal bekend
als Hugo Grotius, werd in 1583 in Delft
geboren en ontwikkelde zich al snel
tot ‘wonderkind’.

Door de plotseling oprukkende storm
sloeg het schip kapot op een onbekende kust die van het eiland Jeju, ten
zuiden van Korea bleek te zijn. Van de
64 opvarenden overleefden 36 de
schipbreuk.
Eerst dachten de bemanningsleden dat
ze op een onbewoond eiland zaten,
maar al gauw zagen zij zich omringd
door soldaten van de plaatselijke gouverneur. Ze werden gevangen genomen, maar na enige tijd liet de
gouverneur een tolk halen: Nederlan-

Op een leeftijd van slechts elf jaar ging
hij studeren aan de Universiteit Leiden,
waarna hij snel carrière maakte als
rechtsgeleerde, advocaat en diplomaat.
De Groot’s belangrijkste werken zijn tot
op de dag van vandaag zeer invloedrijk,
zowel binnen Nederland en Europa als
daarbuiten.
In 1618 werd hij door Prins Maurits gevangengenomen op 5 juni 1619 overgebracht naar Slot Loevestein, toen een
staatsgevangenis. Hij mocht wel blijven
studeren en schreef in gevangenschap

Jan werd in 1637 geboren in Gorinchem,
maar bracht het grootste deel van zijn
leven in Amsterdam door.

Jan van der Heyden
Jan van der Heyden was een beroemde schilder, tekenaar, etser en
uitvinder. Vanwege zijn veelzijdige talenten, werd hij ook wel de Leonardo
da Vinci van de Lage Landen genoemd

Hij ontwikkelde zich snel als kunstschilder en hij schilderde voornamelijk
stadsgezichten. Door zijn oog voor detail en de perfecte beheersing van het
perspectief maakte hij snel naam.
Terwijl zijn beroepsgenoten mooie
schilderijen maakten - en geen droog
brood verdienden - combineerde hij het
schilderen met een studie van de werktuigbouwkunst.

der Jan Weltevree. Hij vertelde dat de
Koreanen hem al 26 jaar vasthielden.
Na dertien jaar gevangenschap lukte
het Hendrik Hamel en zeven anderen
om toch te ontkomen. Met een klein
scheepje voeren ze naar Japan, waar ze
zich meldden bij de VOC handelspost.
In opdracht van de VOC beschreef
Hamel de gebeurtenissen en het land.
Door zijn verhaal ging Korea leven in
Europa en daar zijn veel Koreanen nu
nog steeds trots op. Aan de Kortendijk
bevindt zich het Hamelmuseum.

zijn Inleiding tot de Hollandsche
Rechtsgeleerdheid. Daarvoor kreeg hij
regelmatig een kist boeken. Zijn vrouw
Maria bedacht de ontsnapping met de
boekenkist, die hem naar Gorinchem
bracht. Vanuit Gorinchem vluchtte hij
via Antwerpen naar Parijs.
In Gorinchem zijn nog diverse plekken
in de stad die refereren aan het korte
verblijf van Hugo de Groot in onze stad.
In 2021 vierden we in Gorinchem dat hij
400 jaar geleden in de boekenkist naar
onze stad ontsnapte.

Hij ontwierp in 1669 een betere straatverlichting voor de stad Amsterdam.
En dat werd zelfs een internationaal
succes.
Vervolgens verbeterde hij in 1672 de
brandweerpomp en daarna volgden
meer opdrachten. Hij ontwierp en
bouwde of werkte mee aan baggermolens, schepraderen, kachels, de waterbeheersing en dijkonderhoud.
In zowel Amsterdam als Gorinchem is
een straat naar deze bijzondere Nederlander vernoemd.

Bierproeverij
Bestellen per 2 personen - incl hapjes.
Vraag een medewerker voor meer informatie

Oost, West, dorst gelest p.p. 20,00
Bestaande uit lokale bieren.

Bij laag en hoog volhouden p.p. 17,50
Van soepel naar zwaar bier

Varkenmarkt 17 Gorinchem - 0183 68 91 91 - www.gelagh.nl

