
lunch



ook extra pikant te bestellen vegetarisch

reducing food waste

Bij de Gasterij vinden we het zonde om 
goed voedsel te verspillen en dragen we 

graag bij aan een beter milieu.

Daarom serveren wij tegenwoordig onze 
lunchgerechten zonder garnituurtje. Wil 
je jouw gerecht toch liever met? Laat het 

onze medewerkers dan even weten!

SAMEN ZORGEN WE 
VOOR MINDER 

VOEDSELVERSPILLING



BRIE HONING
brie | walnoten | honing | warm/koud

GEITENKAAS
ibericoham | romige honing dressing

HOME MADE TONIJNSALADE
ui | augurk | verse kruiden | mayonaise

CARPACCIO
ossenhaas | rucola | tomaat | Parmezaanse kaas | 
pijnboompitten | truffelmayonaise

WARM VLEES
uit de jus | uitjes | spiegelei | pindasaus of
basilicum mayonaise

PIKANTE KIP
gemarineerde kip | gebakken ui | piri piri saus 

GEGRILDE KIP
scharrelkip | sla | rode paprika | komkommer | 
gebakken ei | romige saus

NOORSE GEROOKTE ZALM
verse roomkaas | rode ui | mosterd-dille dressing

VIS DELUXE
warm gerookte zalm | Noorse gerookte zalm | 
gemarineerde gamba’s | sla | remouladesaus

SURF & TURF
iberico ham | krokante gamba’s | rucola | 
Parmezaanse kaas | truffel dressing

SMASHED AVOCADO
avocado | sla | tomaat | Noorse zalm

8.00

9.00

8.50

10.00

9.50

9.50

9.50

11.00

12.00

12.00

11.00

Broodjes

CLUB MEAT
home made Oosterse spread | gerookte kipfilet | 
bacon | sla | tomaat

CLUB DUO
home made Oosterse spread | gerookte zalm |
rucola | tomaat | bacon | kipfilet

CLUB VEGGIE
omelet | sla | tomaat | truffelsaus | kaas |
pijnboompitten

9.50

10.00

9.50

Sandwiches



Wraps
SUPER KIPWRAP
krokante kip | mosterdsaus | cheddar | tomaat |
rucola | gedroogde ui

OOSTERSE SATE WRAP
krokante kip | oosterse satésaus | gedroogde ui |
sla | komkommer

MEXICAANSE WRAP
krokante kip | cheddar | tomaat | avocado |
crème fraîche

VEGGIE WRAP
crispy avocado | gegrilde paprika | sla | tomaat |
kruiden dressing

8.50

8.50

9.00

8.50

SALADE GEITENKAAS
vijgen | walnoten | zachte dressing | croutons

GORINCHEMSE SALADE
kipfilet | Parmezaanse kaas | spekjes | Gorcumse 
zoute bollen | romige dressing

CARPACCIO SALADE
ossenhaas | Parmezaanse kaas | pijnboompitten | 
truffelmayonaise/pesto

SALADE CRISPY KIP
krokante kip | zoete cherrytomaat | cashewnoten |
Parmezaanse kaas

SALADE VIS
warm gerookte zalm | tonijnsalade | gemarineerde 
gamba’s | dille dressing | rode ui | cherrytomaat | 
kruiden croutons

13.00

13.00

14.50

13.00

15.00

KAAS & BEENHAM
curry saus

KAAS, TOMAAT & PESTO
rucola

BBQ CHICKEN
kaas | cheddar | ui | kip | smokey BBQ saus

6.00

6.00

7.00

Tosti’s

Maaltijdsalades



TOMATENSOEP
verse tomaten | kruiden | specerijen | rundvlees

7.00

UITSMIJTER BEENHAM, SPEK OF KAAS
met 2 witte óf bruine boterhammen

UITSMIJTER BEENHAM & KAAS
met 2 witte óf bruine boterhammen

UITSMIJTER FARMER STYLE
spek | champignons | ui | kaas | 
2 witte óf bruine boterhammen

UITSMIJTER BEENHAM, KAAS & GEBAKKEN SPEK
met 3 witte óf bruine boterhammen

8.50

9.00

9.50

9.50

Uitsmijters

Soepen

BROODJE SPARERIB (MET FRITES + €2.00)
sparerib vlees | ketjap | sla | kruiden mayonaise

LUNCH BURGER (MET FRITES + €2.00)
Black Angus | pastrami | kaas | sla | augurk |
tomaat | rode ui | smokey BBQ saus

AVOCADO BURGER (MET FRITES + €2.00)
burger van avocado en groenten | tomatensalsa | 
sla | kruiden mayonaise

KROKETTEN
2 rundvlees kroketten | salade | brood of frites

CAS & KAS VEGAN KROKETTEN
2 vegan kroketten | salade | brood of frites

KIPSATÉ
300 gram | satesaus | verse kroepoek | gedroogde 
uitjes | salade | brood of frites

CHEF’S STEAK (200 GR.)
Black Angus | Gasterij jus | salade | brood of frites

VEGAN BEET BURGER (MET FRITES + €2.00)
rode biet | soja | guacamole | sla | smokey BBQ saus

12.50

14.50

12.50

9.00

9.00

18.50

19.50

12.50

Lunch specials



BORRELNOOTJES

OLD AMSTERDAM
met mosterd-dille dip

GEMENGDE BITTERGARNITUUR
12 of 24 stuks | mayonaise | curry

TEMPURA GARNALEN
6 of 12 stuks | chilidip

DRAADJESVLEES BITTERBALLEN
6 of 12 stuks | mosterd

MALSE KIPPENHAASJES
6 stuks | chilidip

CAS & KAS VEGAN BITTERBALLEN
8 stuks | mosterdmayonaise

KAASSTENGELS
6 stuks | chilidip

BREEKBROOD
aioli | kruidenboter

FRIETJE PARMEZAAN
truffelmayonaise\

CRISPY AVOCADO
met frisse dip

TORTILLA CHIPS
kaas | salsa | crème fraîche | guacamole

ZOETE AARDAPPEL FRIETJES
truffelmayonaise

2.80

5.00

10.00/
19.00

6.50 /
12.00

6.00 /
10.00

6.50

6.50

6.50

6.00

6.50

6.50

6.50

4.50

Bites



7 dagen per week geopend

Restaurant de Gasterij heeft een 
unieke locatie in Hartje Gorinchem. 
Binnen de mooie stadswallen zijn wij 

gevestigd op één van de fijnste pleinen 
van Gorinchem, de Grote Markt.

Met ons terras op het zuiden bieden wij 
in de zomer plaats aan ruim 180 gasten. 
En zo is het - onder het genot van een 
hapje en een drankje - ultiem genieten 

onder de lente- en zomerzon. 

Daarnaast is ons aantal zitplaatsen 
vergroot door de verwarmde serre. 

Hier is het ook tijdens de koude winter-
dagen goed toeven bij de Gasterij!

SFEERVOL ETEN AAN
DE GROTE MARKT

hey, horecatijger!

Wij zijn altijd op zoek naar gedreven 
horecatijgers (to be) om ons jonge, 
gezellige team te komen versterken.

lijkt het je wat om bij ons te werken? 
check dan snel de vacatures op onze 

website, en wie weet sta je binnenkort 
bij ons op de werkvloer te shinen!

WE WANT YOU



Grote Markt 29 | 0183 630501 | degasterij-gorinchem.nl


