
Warm aanbevolen
Ciabatta Barcelona € 6,45
ham, uien, kruidenboter gegratineerd met kaas 
Ciabatta Barcelona super  € 6,75
ham, uien, tomaat, kruidenboter gegratineerd met kaas 
Ciabatta Athene € 7,25
peperoni, fethakaas, uien, olijven, souflakikruiden gegratineerd met kaas
Ciabatta Mestreech € 7,25
gebraden gehakt, gebakken uien gegratineerd met kaas
Ciabatta Notre Dame € 7,25
salami, Italiaanse saus en gegratineerd met brie
Ciabatta Porto € 7,25
pesto, tomaat, gegrilde courgette gegratineerd met mozzarella
Ciabatta Cairo  € 7,25
kippenreepjes, uien, ananas in kerriesaus gegratineerd met kaas
Broodje Kreta € 7,25
stokbroodje met sla, tomaat, gegrilde kipfilet en cocktailsaus
Ciabatta Kopenhagen  € 8,45
tonijn, uien, basilicum gegratineerd met kaas
Ciabatta Djakarta roerbakgroenten, stukjes kip in een ketjapsaus € 8,75
Ciabatta Rhodos gyros met tzazikisaus € 8,75

Salades
Griekse salade € 9,95
olijvenmix, sla, witte kool, tomaat, komkommer, uien en tzaziki
Gebakken spekjes (roomsaus of frambozendressing) € 10,95
Brie  € 10,95
op brood gesmolten brie met croutons en gebakken appelstukjes 
Niçoise gemengde salade met tonijn, uien, olijven en knoflooksaus€ 11,45
Mykanos Griekse salade met warm gyrosvlees en tzaziki € 11,95
Djakarta roerbakgroenten, stukjes kip in een ketjapsaus € 11,95
Zalm gerookte zalm en dressing € 12,45

Kleine voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter € 4,00
Stokbrood met tzaziki en peperoni € 4,45
Gebakken champignons met toast € 7,75

Soepen uit eigen keuken
Tomatensoep met soepballen en room € 4,95
Heldere groentensoep € 4,95
Uiensoep gegratineerd € 6,25
Goulashsoep (maaltijdsoep) € 6,45

Pasta’s
Spaghetti Bolognese tomaten-gehaktsaus € 9,75
Spaghetti Carbonara spek en roomsaus € 9,75
Pasta “Goya” tomaten-groentensaus, gegratineerd met kaas € 10,25
Tortellini alle Panna € 10,75
deegrondjes gevuld met gehakt, ham en roomsaus of tomatensaus
Lasagna jambon ham/bolognese  € 10,95
Tagliatelle al salmone € 12,45
Tagliatelle al scampi in romige kruidige saus € 12,45

Visgerechten
Kabeljauwfilet in dille-roomsaus € 17,75
Zalmfilet in witte wijnsaus € 18,25

Vleesgerechten
Zuurvlees schotel € 12,25
Taco schotel gekruid gehakt, frites en salade € 12,25
Wiener-schnitzel € 14,75
Gyros schotel € 15,75
3 Bali spiesjes kipfilet met satésaus en rijst of frites € 15,75
Griekse spiesjes met tzazikisaus, frites en salade € 16,25
Saté schotel stukjes varkenshaas met een pindasaus € 16,25
“Goya”-schnitzel pikante groenten-tomatensaus € 16,65
Biefstuk van de kogel € 16,75
Mixed grill “Goya” met frites, salade en dipsausjes € 19,25

Alle vis- en vleesgerechten worden geserveerd met een gemengde  
salade en naar keuze: frites, gefrituurde aardappelschijfjes, pasta of rijst

Voor onze kleine gasten
Pooh Beer kinderpannenkoekje  € 4,50
Tweety kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise € 5,95
Kabouter Plop mini schnitzel met frietjes en appelmoes € 6,45

Diverse sauzen klein groot
Tzaziki- of knoflooksaus € 1,65 € 2,30
Stroganoff-, champignon- of zigeunersaus € 2,85
Gebakken champignons € 2,85

Ontbijt Goya tot 11.30 uur
3 diverse broodjes, ham en kaas, jam, boter, 
yoghurt en de keuze uit een 
gekookt eitje of een 
omeletje,
koffie of thee, 
jus d’orange of 
melk

€ 7,95

Pizza’s
Margherita kaas, tomaat  

€ 7,95

Funghi kaas, t
omaat, champignons 

€ 8,45

Prosciutto kaa
s, tomaat, ham  

€ 8,45

Hawaii kaas, tomaat, ananas, h
am  

€ 10,25

Athene (vegetar
isch)  

€ 10,75

kaas, tomaat, uien, feta
kaas, olijven, 

peperoni en t
zazikisaus

Della Casa  

€ 10,75

kaas, tomaat, ham, pepperoni, s
alami, gehakt (pik

ant)  

Quattro Staggioni  
€ 10,75

kaas, tomaat, ham, salami, champignons, papri
ka

Vegetariana  

€ 10,75

kaas, tomaat, uien, cham
pignons, artisj

okken, asperg
es, 

peperoni, pap
rika

Goya kaas, tomaat, kip, prei, 
uien, paprika  

€ 10,75

Taco kaas, tom
aat, gekruid g

ehakt, sla, kn
oflooksaus € 11,25

Tonno I Cipolla kaas, tomaat, uien, toni
jn € 11,25

Extra ingredië
nten 

€ 1,65

Extra vlees/v
is 

€ 2,25

Warme dranken
Koffie € 2,20
Koffie XL € 2,95
Espresso € 2,20
Espresso Macchiato € 2,30
Cappuccino € 2,35
Cappuccino XL € 3,35
Koffie verkeerd € 2,35
Decafé € 2,40
Latte Macchiato € 3,00
Koffie “Goya” € 4,00
Italian koffie (met amaretto) € 5,75
Irish koffie (met whisky) € 5,75
French koffie (met grand marnier) € 5,75
Calypso koffie (met tia Maria) € 5,75
Spanish koffie (met licor43) € 5,75
Creamy koffie (met baileys) € 5,75
Thee div. smaken € 2,00
Verse munt thee € 2,50
Thee “Goya” € 4,00
Melk (koud/warm) € 2,00
Warme chocolademelk € 2,45
Warme chocolademelk met slagroom € 3,00
Diverse smaken voor in de koffie € 0,50

Gebak
Warm appelgebak € 2,45
Warm appelgebak met ijs en slagroom € 3,75

Brusselse wafels
Poedersuiker € 2,85
Vers fruit € 3,95
Aardbeien (seizoen) € 4,75
Warme kersen € 4,95
Vanille ijs en chocoladesaus € 4,95
“Goya” met ijs, vers fruit, sinaasappellikeur en slagroom € 5,95
Slagroom extra € 1,00

Pannenkoeken
Suiker, siroop, confituur € 4,75
Kaas of ham € 5,85
Appel met kaneel € 5,95
Spek € 5,95
Warme kersen € 6,75
Vanille ijs en chocoladesaus € 6,75
“Goya” met ijs, vers fruit, sinaasappellikeur en slagroom € 8,50
Slagroom extra € 1,00
Extra ingrediënten € 1,55

Lunchgerechten
Omelet naturel € 5,75
Omelet/uitsmijter spek € 6,95
uitsmijters worden geserveerd op wit en bruin brood
Omelet/uitsmijter ham/kaas € 6,95
uitsmijters worden geserveerd op wit en bruin brood
Omelet/uitsmijter “Goya” kaas, ham, uien en champignons € 7,95
Omelet Flamingo gevuld met gekruid gehakt, uien en paprika € 8,25
Boerenomelet  € 8,25
prei, uien, spek, paprika, champignons en peterselie
Hamburger speciaal € 5,75
Hawaiiburger € 6,25
Cheeseburger € 6,25
Super Wingburger € 6,75
gebakken uien, gebakken champignons en spiegelei
Van Dobben en Goya 2 Van Dobben-kroketten met 2 pistolets € 7,25
Kippenpasteitje € 8,25
Saté met brood stukjes varkenshaas met een pindasaus € 12,95

Tosti’s / Croque’s tot 16.00 uur
Tosti ham/kaas € 3,95
Croque Madame € 5,95
ciabatta ham met kaas gegratineerd en spiegelei
Croque Hawaii € 6,25
ciabatta ham, ananas en curry met kaas gegratineerd
Croque Taco € 6,75
ciabatta ham met kaas gegratineerd, gekruid gehakt en knoflooksaus
Croque Corio € 6,75
ciabatta salami, paprika, uien, prei en champignons gegratineerd met kaas

Broodjes tot 16.00 uur
(keuze uit wit of bruin stokbrood, of italiaanse ciabatta)
Kaas of ham € 4,75
Ham/Kaas € 5,15
Oude kaas € 5,25
Gezond € 5,95
Brie € 6,75
Tonijn met knoflooksaus € 7,25
Gerookte zalm € 8,25

SupplementenMayonaise, curry of  € 1,00
tomatenketchup Appelmoes, kruidenboter € 1,50

Extra mandje brood 
€ 1,60

Gemengde sla 
€ 2,85

Frites per portie 
€ 3,95

(uitsluitend als supplement)


