
WELKOM 
Bij 

 

 
 

Openingstijden 

Dinsdag t.e.m. zondag van 9.30u tot 17.30u 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
info@tgoeigevoel        www. tgoeigevoel.nl         013-5902583 

 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten 

 

mailto:info@tgoeigevoel
http://www.tgoeigevoel.nl/


Voor bij de borrel        € 

Brood met 3 smeerseltjes    6.00 

Portie Olijven      4.00 

Bitterballen (8 st, KWEKKEBOOM UIT DE OVEN)   8.50 

Indische gehaktballetjes ( 9 stuks)  7.00 

Kaasplankje       6.90 

Borrelplank ’T Goei Gevoel   12.00       
3 soorten kaas, worst, coppa en  olijven  
 

Kleine honger en klein ontbijt       €    

Mini Ontbijt        12.50 
Verse jus d’orange, broodje, croissant, spiegeleitje 

 jam,  ham of kaas, roomboter  

Croissant met roomboter en jam   4.00  

Tosti ham en kaas uit ‘t vuistje            5.50 

Yoghurt met vers fruit en honing     4.50 

 

 

SOEPEN        
onze soepen zijn huisgemaakt 
Deze worden geserveerd met een snee Desembrood met roomboter 

               

Tomatensoep                € 6.80         

Dagsoep            € 6.80 

 

Klein soepje           € 4.00 

Ook heerlijk te combineren bij uw lunch 
 

 



’n Goei Gevoel Lunch 
 

Seizoen soepje 

 

3 mini broodjes 

carpaccio brie en pikante kip 

€ 15 

Met dessertje 

Bolletje ijs met chocoladesaus en slagroom 

€ 17.50 

 

 

Lunch   

Boerenomelet          € 9,90 
Boerenomelet met spek rode ui bosuitjes en tomaat 

desem brood, ham, kaas  

Uitsmijter                € 9,90 
3 spiegeleitje, desembrood, ham, kaas 

 

Uitsmijter ’t Goei Gevoel    € 10.60 
3 spiegeleitje, desembrood, spek en emmentaler kaas 

  

Broodje ’n Goeie Burger    € 12.00 
hamburger 150gr, puur rundvlees, spek, gebakken ui, 

gemengde baby sla, tomaat, augurk, burgersalsa 

 

 



Lunch  

Croque  ’T Goei Gevoel    € 9,90 

Focaccia Romana, paprika bruchetta, rauwe ham,kaas   
Broodje Makreel      € 11.50 

makreel, dressing, rode ui, bosui, ei, kappertjes, limoendressing 
Broodje Pikante Kip     € 11.50 
kip, spek, pittige dressing, rode ui, bosuitjes, pijnboompitjes   

Broodje Geitenkaas      € 10.90 
geitenkaas, spek, walnoot, pijnboompitjes, honing, tijm               

Broodje Brie       € 9,90 
brie, spek, walnoot, pijnboompitjes, bosuitjes, honing      
Broodje Martino      € 9,90 
preparé, ui, augurk, kappertje, eitje, martinosaus 
Broodje Carpaccio     € 11.50 

carpaccio, truffeldressing, grana Padano, kappertjes, pijnboompitjes 

Broodje paté      € 11.00 
Ree en notenpaté, baby sla, krenten, walnoot, uiencompote 
Broodje Zalm      € 11.50 
Noorse zalm, roomkaas, roze pepertjes, kappertjes, rode ui 

Broodje Gezond     € 9.00 
ham, Kaas, tomaat, ei, komkommer, wortel, augurk, mayo 
Broodje Gerookte Kip     € 9,90 
kip, mango chutney, spek, pijnboompitjes, rode ui, bosuitjes 

Dubbele Tosti      € 11.50 
2 ham/kaas tosti’s, baby sla, augurkjes, mayo en ketjup 

 
U kunt kiezen uit wit Bagnat broodje 

Meergranen bagnat broodje of een snee desembrood.   

 

Ook nog zin in een dessertje?  

Een heerlijke Brusselse wafel, ijscoupe of  

een gebakje 



 

Broodje 

van de maand 
 

Maandelijks  

Een verrassend 

broodje 

 

 

 

 

 



Salades       € 15.50 
Salade Noorse zalm 
Gerookte Zalm, bosui, rode ui, roze peper, kappertjes, 

eitje,tomaatjes 

 

Salade Makreel 
makreel, dressing, kappertjes, rode ui, bosui, ei, tomaatjes 

  

Salade Pittige Kip 
kip, bacon, bosui, pijnboompitjes, rode ui,  

tomaatjes, tomaat    

 

Salade GeitenKaas 
geitenkaas, bosui, walnoot, spek, peer, honing, tijm, tomaatjes         

 

Salade Carpaccio 
carpaccio, rode ui, pijnboompitjes, grana padano, truffeldressing, 

tomaatjes   

                               

Salade Paté 
Ree en notenpaté, Baby sla, wildpaté, krenten, walnoten, blauwe 

bes, uiencompote. 

 

Salade Scampi      € 19.90 
Baby sla, scampi, ananas, tomaatjes, bosui, pijnboompitten, 

currydressing 

 
 

Onze salades worden geserveerd met desembrood en 

roomboter 

 

 



ijscoupes                     € 
 

Wij serveren Belgisch roomijs van ijsboerke  

 

Coupe vers fruit                                        7.80 

Coupe verse aardbei (seizoen)                    7.80 

Coupe dame Blanche                             7.50 

Coupe mont blanc vanille ijs, chocoladesaus en advocaat    8.50 

Bananasplit      7.80 

Coupe sorbet passievrucht,mango,framboos    7.00 

Coupe advocaat                                    7.00 

Coupe bresilienne vanille ijs, caramelsaus, bresilienne  7.00 

Coupe caramel crunch                         6.50 

Coupe praliné hazelnoot ijs met chocoladesaus            6.50 

Coupe kersen vanille ijs en kersensaus     7.80  

Coupe mokka                                        6.50 

Bambino 1bol vanille ijs, discobolletje, lolly    3.50 

  

Slagroom                            0.70  

 

 



Brusselse wafel met:      €  

Poedersuiker en slagroom                 6.00  

Verse aardbeien en slagroom (seizoen)   7.70 

Vers fruit en slagroom                    7.70 

Warme kersen en slagroom              7.70 

Chocoladesaus en slagroom              7.00 

  

Bolletje ijs erbij                             1.50  

 

Pannenkoek met:  

Confituur (jam)                                  5.90 

Poedersuiker en stroop                         5.90  

Nutella                                                6.50 

Warme kersen en bolletje ijs                    7.50 

Chocoladesaus en bolletje ijs                    7.50  

Vers fruit en bolletje ijs                           7.50  

Aardbeien en bolletje ijs                         7.50  

 

Slagroom                                           0.70  



Ontbijt 
 

* 

Onbeperkt koffie of thee 

Glas Verse jus  d’orange 

Croissant 

Assorti brood groot/klein 

Boerenomelet 

Brie 

Martino 

Carpaccio 

Ham & Kaas 

Jam 

Hagelslag 

Griekse yoghurt met fruit 

 

€ 21.50 p.p. 
* 

Eventueel met een glas  Prosecco 

 

€ 6.50 
              

 

Graag 2 dagen van te voren reserveren.  

 

 

Geen reservatie = geen probleem. We vragen u een paar                                       

minuutjes geduld om het ontbijt te bereiden. 

 



High Tea 

Verschillende theesoorten 

 

Mini seizoen soepje 

* 

Lepeltje zalm & roomkaas 

Cocktail gerookte kip & mango 

* 

Mini broodje pittige kip 

Mini sandwich eiersalade 

Brie 

* 

mini eclair 

appeltaartje 

macaron 

Vers fruit 

Pastel de nata 

Scones met Jam & 

Clotted cream 

 

Prijs € 23 p.p. 

 

Vanaf 2 personen 

Graag 2 dagen van tevoren reserveren 


