
GOSSIMENU

Kipcocktail     795

Heerlijke frisse cocktail met malse kipfilet, frisse 
salade met Kerrie/druivenmayonaise 

Hammousse van het Livarvarken     875

Een luchtige mousse van de beste ham met rode 
bietenscheuten 

Carpaccio    1095

De allerbeste… zijlende van het rund met 
oude kaas, pijnboompitjes en spekjes

Bourgondische Salade    850

De alom bekende Gossimijne salade met 
Bourgondische rib en onze Gossi Dressing

Stokbrood    325

Vers afgebakken met huisgemaakte kruidenboter 

Gossimikki Original   395

Met onze huisgemaakte Home Dipper 

Meter Stokbrood    595

Met als specialiteit, onze huisgemaakte kruidenboter

Gossi’s Mikkifeestje       625

Gossi’s Dark Bread, Gossimikki Original, Stokbrood 
met Jamaicaanse dipsaus, huisgemaakte
Home Dipper en kruidenboter

Saté van de Haas   1325

Drie pennen huisgemaakte saté van de haas met 
een zoet-pikante Satésaus, geserveerd met vers 
gebakken kroepoek. Extra stokje  € 3.00

Chicken on the Nail   1395

Kakelverse stukken op Tandoori wijze 
gemarineerde kipfilet, knapperig gegrild, 
geserveerd met Knoflooksaus.

Spareribs   1425

Uiterst smaakvol gegrilde spareribs met onze 
unieke teriyaki marinade.

Dame Blanche    575

Tiramisu   550

Citroenijs met Vers Fruit   625

Toffeemonchou op een Stroopwafeltje   625

Witte Chocolade Parfait met Roodfruit   795

Gossi’s Chocolademousse  650

Strawberrycheesecake Parfait   625

Crème Brûlée Catalana    695

Kaasplankje + Brabants Vijgenbrood   795

Grand Dessert (minimaal 2 pers.)  875 p.p.

Lady Sparerib   1295

Voor de kleine eter…

Houthakkerskluif   1275

Eisbein hammetje, gesmoord in red roast porc 
marinade en daarna gegrild en afgelakt met een 
pittige marinade, geserveerd met onze Gossisaus.

Peper Steak   1650

Een flinke biefstuk van de grill (250 gram!) van de 
runderzijlende geserveerd met Peperroomsaus.

Javaanse Saté  1525

Heerlijk gemarineerde lamsbiefstukjes aan een 
spies, op een bedje van taugé met kentang en 
gefrituurde uitjes, geserveerd met Knoflooksaus.

Beef Buffalo   1695

Geroosterde stukjes gemarineerde runderhaas op 
een spies, geserveerd met Gossisaus.

Katenhaasje   1575

Omwikkeld met katenspek in een zalige marinade, 
knapperig voor u gegrild.

Lamshaasje    1850

Botermalse lamshaasjes met een 
geweldige Kaneelsaus

Heksensteak   1625

Geroosterde speenvarkenfilet met Heks’nkaas

Mix Grill Hot Spice  1795

 XXL 1995

Gegrilde malse kipfilet, zachte varkenshaas en 
biefstuk met hotspice saus. De XXL versie wordt 
aangevuld met een lamshaasje en een spareribje

Gossi’s Tartaar Biefstuk    1595

Grof gesneden biefstuk met een melange van 
verrassende kruiden, smelt op de tong!

Schnitzel Trio   1495

Boerenkip-, Toscaanse- en Wienerschnitzel met 
Champignonroomsaus

Ossenhaasmedaillions  1950

Vier botermalse medaillons van de ossenhaas 
met Peperroomsaus.

Quiche Gossimijne V   1295

Een goed gevulde quiche met allerlei lekkernijen

Feestje Falafel V   1050

Pitabrood gevuld met Falafel en Yoghurtsaus

Pangafilet   1495

Pangafilets, gemarineerd met bruchettakruiden, 
gesmoord in de oven, geserveerd met 
Spinazie-hollandaisesaus.

Scampi’s Grillée 8 st.   1875

Scampi’s gegrild en vergezeld van een warm 
pittig Knoflooksausje.

Sliptongetjes Picasso   1495

Schilderachtig geserveerd met vers fruit

Zalmtartaartje   1525

Licht geschroeid lauwwarm met zwarte sesam 
en Gamba Croquette

Vispannetje Madrilène   1425

Met romige Mosterdsaus 

Romige Tomatensoep V  525

Met ballen, een vleugje room en 
kruidencroutons

Franse Uiensoep V   625 

Op de manier van de Parijse hallen, 
gegratineerd met Goudse kaas en roombrie

Kaassoep V    595

Geserveerd in een hard kaiserbroodje

Spicy Meatloaf Cupcakes    895

Hartige cupcakes gemaakt van pittig gekruid 
gehakt met kokos

Fried Chicken Hot Wings  775

Verrassend geserveerd, kip met een Thaise dip

Pasteitje  V    695

Met een groenteragout

Mekkerbolleke  V    725

Geroosterd olijvenbroodje gevuld met ei, 
geitenkaas en verse bieslook

Kammosselen      825

Gegratineerd met kruidenboter en 
gefrituurde uitjes

Thaise Krabkoekjes   825

Met Limoenmayonaise

Noorse Garnalencocktail   795

Met Whiskey-cocktailsaus  

Wrap Gerookte Zalm    850

Een wrap gevuld met de beste Noorse zalm, 
verse kruiden en Mosterddillesaus

Gossi Sashimi     895

Toast Mediterrane met rauwe Sashimi tonijn 
en Kikkoman

Tjee Minneesalade V   825

Frisse salade met Franse roombrie, geroosterde 
zonnebloempitjes, verse Parmezaanse kaas, 
met een zalige romige dressing.

Gegrilde Foccacia V   595

Met bieslookcrème en tomaat, komkommer, 
rode ui en verse tuinkruiden

GossiPossi Small Bites V  625

Een Trio in de smaken geitenkaas, groenten en goudse 
kaas gefrituurd in een jasje van japanse panko

Voorgerecht XXL  
Alle voorgerechten zijn in XXL porties verkrijgbaar. 
Hiervoor geldt een toeslag van € 4,50.

Gossi Boffert Menu 2 gangen 1595

 3 gangen 1850

Verrassingsmenu van 2 of 3 gangen
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avOOrGErEchtEN

hOOfdGErEchtEN

NaGErEchtEN

Gerechten met een V zijn vegetarisch, gerechten met een V 
kunnen ook vegetarisch geserveerd worden.V

Win heerlijke prijzen
Download de Gossi App > maak een mooie 
foto > plaats hem op Facebook > Altijd prijs!

Kijk op www.gossiapp.nl of scan de QR code.

Gratis WiFi
WiFi: Gossimijne Gasten
Wachtwoord: welkom@gossimijne

www.gossimijne.nl                     facebook.com/gossimijne                     twitter.com/gossimijneNL



Uw gastheer/gastvrouw vertelt u wat de 3 
seizoensgerechtjes zijn. Deze worden ook 
vermeld op de menuborden.

Saté van de Haas
Spiesje huisgemaakte saté van de haas met 
een zoet-pikante Satésaus, geserveerd met vers 
gebakken kroepoek

Chicken on the Nail 
Kakelverse stukken op Tandoori wijze 
gemarineerde kipfilet, knapperig gegrild, 
geserveerd met Knoflooksaus

Spareribje
Uiterst smaakvol gegrilde spareribs met onze 
unieke teriyaki marinade

Peper Steakje 
Biefstukje van de grill van de runderzijlende, 
geserveerd met Peperroomsaus

Beef Buffalo 
Geroosterde stukjes gemarineerde biefstuk van de 
haas op een spiesje, geserveerd met Gossisaus

Katenhaasje   
Omwikkeld met katenspek in een zalige 
marinade, knapperig voor u gegrild

Lamshaasje  
Botermals lamshaasje met een 
geweldige Kaneelsaus

Heksensteak 
Geroosterde speenvarkenfilet met Heks’nkaas

Gossi’s Tartaar Biefstuk  
Grof gesneden biefstukje met een melange van 
magic peppers, smelt op de tong!

Schnitzeltje 
Met Champignonroomsaus

Spicy Meatloaf Cupcake  
Hartige cupcake gemaakt van pittig gekruid 
gehakt met kokos

Fried Chicken Hot Wings 
Verrassend geserveerd, kip met een Thaise dip

Dame Blanche   

Tiramisu  

Citroenijs met Vers Fruit  

Toffeemonchou op een Stroopwafeltje   

Witte Chocolade Parfait met Roodfruit   

Gossi’s Chocolademousse  

Strawberrycheesecake Parfait   

Crème Brûlée Catalana   

Kaasplankje + Brabants Vijgenbrood

Quiche Gossimijne V 
Een goed gevulde quiche met allerlei lekkernijen

Feestje Falafel V 
Mini Pitabroodje gevuld met Falafel en Yoghurtsaus

Pangafiletje 
Pangafiletje, gemarineerd met bruchettakruiden, 
gesmoord in de oven, geserveerd met 
Spinazie-hollandaisesaus

Scampi’s Grillée
Scampi’s gegrild en vergezeld van een warm 
pittig Knoflooksausje.

Sliptongetje Picasso   
Schilderachtig geserveerd met vers fruit

Zalmtartaartje
Licht geschroeid lauwwarm met zwarte sesam 
en Wasabi Crème fraîche

Vispannetje Madrilène 
Met romige Mosterdsaus 

Noorse Garnalencocktail
Met Whiskey-cocktailsaus 

Tjee Minneesalade  V 
Frisse salade met Franse roombrie, 
geroosterde zonnebloempitjes, verse Parmezaanse 
kaas, met een zalige romige dressing.

Wrap Gerookte Zalm  
Een wrap gevuld met de beste Noorse zalm, 
verse kruiden en Mosterddillesaus

Thaise Krabkoekjes 
Met Limoenmayonaise

Gossi Sashimi    
Toast Mediterrane met rauwe Sashimi tonijn 
en Kikkoman

Kammosselen 
Gegratineerd met kruidenboter en gefrituurde uitjes

Mekkerbolleke V
Geroosterd olijvenbroodje gevuld met ei, 
geitenkaas en verse bieslook

Pasteitje 
Met een groenteragout

Gossi Frieten V
Onze befaamde verse hele dikke frieten, gekruid 
met onze eigen kruidenmelange, natuurlijk met 
heerlijke Mayonaise.

Rozeval Aardappeltjes V
Uit de oven met verse tijm, knoflook, zwarte peper 
en zeezout
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NIEUW!

vOOrGErEchtjES

hOOfdGErEchtjES

NaGErEchtjES

GOSSI UNlIMItEd

Gossi’s Drankenarrangement  p.p. 1650

Weten waar u aan toe bent? Voor € 16,50 p.p. serveren wij 
onbeperkt onze bieren, verschillende huiswijnen en de fris-
dranken gedurende maximaal 3½ uur. (Exclusief koffie en sterke drank)

Gratis WiFi
WiFi: Gossimijne Gasten
Wachtwoord: welkom@gossimijne

Geheugensteuntje: Kruis hier aan welk 
                      gerechtje u al heeft gehad.

Kipcocktail     
Heerlijke frisse cocktail met malse kipfilet, frisse 
salade met Kerrie/druivenmayonaise 

Hammousse van het Livarvarken     
Een luchtige mousse van de beste ham met rode 
bietenscheuten 

Carpaccio     
De allerbeste… zijlende van het rund met 
oude kaas, pijnboompitjes en spekjes

Bourgondische Salade    
De alom bekende Gossimijne salade met 
Bourgondische rib en onze Gossi Dressing

Broodje Kip Shoarma     
Met een zalige Knoflooksaus

Gossi Unlimited Menu  - ZO PROEFT U GOSSIMIJNE IN ÉÉN AVOND! -  p.p. 2590

Om te beginnen verwennen wij u met het alom befaamde Gossi’s Mikkifeestje: onze eigen Gossimikki Original, Gossi’s Dark Bread en 
natuurlijk stokbrood, vergezeld van de huisgemaakte kruidenboter, Jamaicaanse dipsaus en de Gossi Homedipper. 

Daarna mag u per persoon per gang 2 gerechtjes bestellen en dit onbeperkt gedurende de avond blijven bestellen. Gerechten met een 
V zijn vegetarisch, gerechten met een V kunnen ook vegetarisch geserveerd worden. 

Voor groepen vanaf 10 personen serveren wij bij voorkeur de gerechtjes op schalen, mocht u toch graag per persoon geserveerd willen 
worden houdt u dan a.u.b. rekening met langere wachtijden.

Gossi Unlimited is een avondvullend programma en is alleen per gezelschap te bestellen. Houdt u er rekening mee dat op drukke 
avonden de Gossi Unlimited gemiddeld 3½ uur duurt

Romige Tomatensoep V  
Met ballen, een vleugje room en 
kruidencroutons

Franse Uiensoep V 
Op de manier van de Parijse hallen, 
gegratineerd met Goudse kaas en roombrie

Kaassoep V  
Geserveerd in een mini hard kaiserbroodje
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GossiPossi Small Bites V  
Een Duo in de smaken geitenkaas en groenten 
gefrituurd in een jasje van japanse panko

Gegrilde Foccacia V  
Met bieslookcrème en tomaat, komkommer, 
rode ui en verse tuinkruiden

Uienringen V  
Gefrituurd met Gossisaus

Win heerlijke prijzen
Download de Gossi App > maak een mooie 
foto > plaats hem op Facebook > Altijd prijs!

Kijk op www.gossiapp.nl of scan de QR code. www.gossimijne.nl                     facebook.com/gossimijne                     twitter.com/gossimijneNL


