
MENUKAART THERMEN GOIRLE

SOEPEN
Soep vergezeld van 2 breekbroodjes & boter

Chinese tomatensoep
Met kip, taugé & omelet, naar oud familierecept               €   7.50
Soep van de dag
Regelmatig wisselend              €   7.50 

PANINI
Gegrilde ½ baquette, keuze uit bruin of wit & paninisaus 

Hollandse
Kaas, ham                €   7.00
Italiaanse 
Parmaham, mozzarella, tomatentapenade            €   7.75
Spaanse
Chorizo, mozzarella, harissa              €   7.75 

BROODJES
Keuze uit desem of desem wit (90 gram) 

Oriënt is standaard met pita

Healthy 
Kaas, ham, sla, rauwkost, eitje, cresss & yoghurtdressing         €   8.75
Madras
Kip kerrie salade met cashewnootjes             €   8.75
Alaska
King krab salade met gekookt eitje             €   8.75
Toscane
Carpaccio van rund, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, 
olijven,rode ui, gedroogde tomaatjes & tru� elmayonaise        € 10.75
Cubanito
Pulled pork, padron peper, kaas, rode ui, augurk, 
little gem sla & pikante salsa             €   9.75
Oriënt 
Pita, falafel, avocado, humus, little gem sla, rode ui, 
geroosterde kikkererwten & harissasaus              €   9.50
Oslo
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes en cocktailsaus            € 12.25

“EARLY DINNER”
Javaanse kipsaté 
2 stokjes kippendijensaté, atjar, cassave, cashew, rauwkost, 
frites, rijst of brood               € 17.75
Cajunburger     
Licht pikante burger van maïs, paprika en mozzarella met sla, 
tomaat, rode ui & guacamole, frites en rauwkost           € 17.75 
Cheeseburger
Volkorenbroodje, runderburger 200 gr, augurk, sla, rode ui, 
cheddar, burgersaus, frites en rauwkost                         € 17.75
Guilty pleasure burger 
Volkorenbroodje, runderburger 200 gr, pulled pork, augurk, 
sla, rode ui, spekjes, tru� elmayonaise, frites en rauwkost        € 18.25
Gamba’s al pil pil
10 gepelde black tigers, in kno� ook-rode peper olijfolie, 
limoen & koriander met rauwkost, frites of brood           € 21.75

MIDDAGUURTJES
Vlees
3 sneetjes brood ham, kip kerrie salade, bourgondische kroket, 
mosterd                € 11.25
Vis 
3 sneetjes brood gerookte zalm, kingkrabsalade, garnalen-
kroket & cocktailsaus               € 13.75
Vegan 
3 sneetjes brood, humus, geroosterde kikkerewten, avocado, 
gedroogde tomaat,  groentekroket & mosterdmayonaise         € 12.75   

EIERGERECHTEN
2 sneetjes brood, 3 eitjes, rauwkost

Naturel               €   7.00
Ham, kaas, spek, chorizo, parmaham
Per ingrediënt               €   1.00

KROKETTEN
Geserveerd met frites, wit of bruinbrood

Bourgondische kroketten
2 stuks met mosterd             €   8.75
Garnalenkroketten
2 stuks met cocktailsaus             € 13.50
Groente kroketten 
2 stuks met mosterdmayonaise              €   8.75
   

SALADES
Alle salades hebben sla, tomaat, komkommer, 

paprika, rode ui als basis 
en worden vergezeld van 2 breekbroodjes & boter

Toscane
Carpaccio van rund, olijven, pijnboompitjes, gedroogde 
tomaatjes, Parmezaanse kaas & tru� elmayonaise          € 18.75
Caesar gamba
Little gem sla, 8 gamba’s black tiger, Parmezaanse kaas, 
rode ui, spekjes, croutons, ei & ansjovisdressing          € 19.25
Nice
Garnalenkroket, gerookte zalm, rode mul, kreeftkroket, 
2 gamba’s black tiger, gerookte paling & cocktailsaus          € 20.50
Tokyo  
Gebakken ossenhaaspuntjes afgeblust met soya, shiitake, 
taugé, sesamzaadjes, pijnboompitjes, rauwkost & 
soyamayonaise                                                                             € 19.50
Poké bowl
Basmatirijst, tonijn, avocado, edamamé, rauwkost, gember, 
radijs, wasabimayonaise    shiitake ipv tonijn          € 19.75

VOORGERECHTEN
Vanaf 17.00 uur 

Oosterse carpaccio rol
Edamame boontjes, shiitake, soyamayonaise            € 11.25
Gamba al pil pil
6 stuks gepelde black tigers, in kno� ook-rode peper olijfolie, 
limoen & koriander                              €10.25
Enkhuyzer visplateau
Gerookte sprot, harder, warm gerookte zalm, gerookte 
paling                          € 11.25
Mezze klein 
Humus, padronpeper, falafel, dolma’s, geroosterde kikker-
erwten, olijven en tomatentapenade             €   9.75

Alle voorgerechten vergezeld van 2 breekbroodjes & boter

HOOFDGERECHTEN
Vanaf 17.00 uur

Tournedos (160 gr)
Pepersaus, groente en frites                        € 23.50 
Vis van de dag
Zie ons bord                     €   wisselend
Sate van Tofoe    
Satesaus, cassave, cashewnootjes, atjar, rijst of frites           € 19.50     

Extra frites               €   3.50
Extra warme groente              €   4.50
Extra salade               €   3.50

Mayonaise, curry, tomatenketchup, sambal,   
vegan mayonaise                €   0.75

BROOD EN SMEERSELS
Polderbol  
Bruin of broodbol wit (230gr)              €  3.75             
Diverse smeersel per potje               €  1.00
Humus            Aïoli            Tomatentapenade     

AL ONS BROOD KOMT VAN BAKKERIJ MARTIN

NAGERECHTEN
                     klein /groot
Frozen yoghurt ijs    
Naturel; ijs, slagroom                € 3.00 / €  4.50
Karamel; ijs, karamel, fudge, hazelnootkrokant, 
slagroom                   € 3.50 / €  5.75
Granola; ijs, granola, ahorn, slagroom              € 3.50 / €  5.75
Tropical; ijs, tropisch fruit, mangocoulis, slagroom       € 4.00 / €  6.50

Vegan ijs
Biococo, candy nuts of cheeky chocolate             €  3.75

      =  dit gerecht is vegetarisch/veganistisch of kan vegetarisch/veganistisch geserveerd worden. Geeft u dat wel aan ons door om misverstanden te voorkomen.

TE BESTELLEN VAN 12.00 TOT 22.00 UURTE BESTELLEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

DAGVERSE PRODUCTEN
Onze chef heeft zo zijn eisen. Daarom werkt de keukenbrigade met vers vlees, verse vis en verse groente. 

Die worden dagelijks vers ingekocht. En dat proeft u.


