de Gouverneur
grand café - restaurant

Fijn dat je er bent!
Of je nu voor een drankje komt, of voor een uitgebreid viergangendiner,
wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij de Gouverneur. Tijdens de
lunch verrassen we je graag met versgebakken broodjes, een torenhoge
clubsandwich, of een royale uitsmijter. Of kies voor een van onze lekkere
Gouverneursgerechten, dan ga je zeker zonder honger én met een grote
glimlach op je gezicht terug naar huis.
Uit eten gaan moet een feestje zijn! Daarom doen we er bij de Gouverneur
alles aan om je een gezellige én heerlijke avond te bezorgen. Een vriendelijke, gastvrije bediening, mooi glaswerk en servies en een fijne sfeer maken
je etentje helemaal af. Maar het grote genieten begint natuurlijk op je bord.
Onze koks laten zich inspireren door de seizoenen. Dat betekent dat onze
menukaart regelmatig vernieuwd wordt. Een aantal gerechten staat echter
altijd op de kaart. Onze lekkere Gouverneursplank bijvoorbeeld, of onze
supermalse tournedos.
Gasten met een lactose- of glutenintolerantie kunnen zorgeloos genieten
bij de Gouverneur. Kai Schreurs, onze chef-kok, heeft veel kennis over producten die uitstekend in een lactose of glutenvrij dieet passen. Zeker als je al
bij je reservering vermeldt waarmee wij rekening moeten houden, zorgt Kai
ervoor dat je veilig van zijn creatieve gerechten kunt genieten.
Natuurlijk kun je ook bij ons terecht voor een speciale gelegenheid zoals een
borrel, bruiloft, reünie, walking dinner of koffietafel. Wij zorgen dan voor
maatwerk. Voor een bijeenkomst die helemaal aansluit bij jouw wensen.
Een bijeenkomst om nooit te vergeten!
Voel je welkom en geniet van al het lekkers dat de Gouverneur je te bieden
heeft!
Mariëlle, Chantal en collega’s

LUNCHKAART
TOT 17.00 UUR

SOEPEN - geserveerd met brood

Tomatensoep
met croutons

5,75

Gegratineerde uiensoep

6,25

Kerrie roomsoep

6,25

met spekjes

Rijkgevulde vissoep

7,75

MAALTIJDSALADES - geserveerd met brood

Kip
lauwwarme pikante kipblokjes, gebakken ui, paprika en
champignons, verse ananas en cashewnoten

Gerookte vis
met forel, zalm en makreel, met een frisse limoensaus

Gebakken scampi
met ui, paprika, champignons en chilisaus

Geitenkaas
met honing en walnoten

vegetarische gerechten

14,25

15,25

15,25

14,00

LUNCHKAART
TOT 17.00 UUR

TOSTI`S

Ham en/of kaas

5,75

Hawaï

6,25

Brie

6,25

met honing, walnoten en rucola

Toast de Gouverneur
met ham en kaas, overgoten met gebakken uien,
champignons en paprika

7,75

BROODJES (WIT/BRUIN)

Gezond
ham, kaas, tomaat, ei en komkommer met remoulade saus

Tonijnsalade
huisgemaakt

Pittig gehakt
met knoflooksaus

Broodje de Gouverneur
lauwwarm broodje met pikante kipblokjes, gebakken ui, paprika,
champignons en verse ananas

Sandwich met carpaccio

7,25

7,50

7,50

7,75

8,25

met Parmezaans kaas, zongedroogde tomaat, rucola en truffelmayonaise

Sandwich met gerookte zalm
met sla, rode ui, dille en limoenvinagrette
Uw kinderen kunnen rustig hun gang gaan in onze speelgrot.

8,25

LUNCHKAART

LUNCHKAART

TOT 17.00 UUR

TOT 17.00 UUR

WRAPS

Geitenkaas
paprika, ui, spinazie en honing

Parmaham
met zongedroogde tomaat, rucola en balsamico

LUNCHGERECHTEN - geserveerd met wit of bruin brood
8,00

8,00

Uitsmijter
drie eieren met ham en kaas

Uitsmijter de Gouverneur
drie eieren met gebakken uien, champignons en paprika

Boerenomelet
met verse groente

KINDERGERECHTEN

Kindertosti
met ketchup

Poffertjes
met schenkstroop en poedersuiker

Kinderijsje
(incl. kinderbeker)

Clubsandwich
3,50

gegrilde kip, kaas en een gebakken spiegeleitje

Duo kroket of frikandel
4,50

twee rundvleeskroketten of frikandellen met brood of friet

12 uurtje
3,95

soep, twee sneetjes brood, ham/kaas en een vleeskroket
we hebben ook een vegetarisch 12 uurtje met een kaaskroket

Broodje hamburger
met spek, friet, sla, tomaat, komkommer, zigeunersaus
en een gebakken eitje

Pasteitje
kippenragout met champignons, friet en sla

vegetarische gerechten

7,75

9,75

8,75

9,75

7,95

9,75

11,75

9,75

DINERKAART

DINERKAART

VANAF 17.00 UUR

VANAF 17.00 UUR

SOEPEN - geserveerd met brood

SALADES - geserveerd met brood

Tomatensoep

5,75

met croutons

Gegratineerde uiensoep

6,25

Kerrie roomsoep

6,25

met spekjes

7,75

Toast met gegrilde groentjes
gegratineerd met Parmezaans kaas

Carpaccio van gerookte zalm
rucola, rode ui, dille met een frisse limoendressing

Vitello tonato

vegetarische gerechten

Gerookte vis
Geitenkaas
Gebakken scampi

11,75

ui, paprika, champignons en chilisaus

10,50

TAPAS

10,75

Diverse warme en koude hapjes,
laat u verrassen door onze chef… (vanaf 2 pers.)

11,75

kalfsmuis met tonijncrème, kappertjes, pijnboompitjes en balsamico

11,75

lauwwarme pikante kipblokjes, gebakken ui, paprika, champignons,
verse ananas en cashewnoten

honing en walnoten

VOORGERECHTEN - geserveerd met brood
met een truffelcrème en geroosterde pijnboompitjes

Kip

forel, zalm en makreel, met een limoensausje

Rijkgevulde vissoep

Rundercarpaccio

Wij serveren deze salades ook als maaltijdsalade: +2,50

12,75

10,75

12,75

16,75 p.p.

DINERKAART

DINERKAART

VANAF 17.00 UUR

VANAF 17.00 UUR

HOOFDGERECHTEN - geserveerd met een groentegarnituur

PLATE SERVICE - geserveerd met salade

Gebakken tournedos

28,75

Saté van kippendijen

18,75

Plank de Gouverneur - Vlees

met pepersaus

Varkenshaas medallions
omwikkeld met spek en champignonsaus

Gebakken zalm
met een jus van dille

Kabeljauw filet
met kerriesaus

Scampi’s ajillo
met pasta, gegrilde groenten en knoflook

Groentestrudel
geserveerd met een tomatensausje en sla

Pasta pesto
met gegrilde groentes, rucola, parmazaans kaas en balsamico

20,50

met salade, atjar en kroepoek
gegrilde biefstuk, gemarineerd kippendijenspiesje,
mini kalfsschnitzel en varkenshaasmedaillon,
met kerriesaus en cocktailsaus

Plank de Gouverneur - Vis
19,75

22,50

17,75

gebakken zalm, gemarineerde gamba,
kabeljauw en rode mul,
met kerriesaus en remouladesaus

Gebakken kalfsschnitzel
met champignons, ui en paprika

17,75

20,00

21,00

17,75

KIDS MENU - voor kinderen tot 12 jaar
18,25

Frikandel met frites
met mayo en appelmoes, kinderijsje

Kaaskroket met frites ( )
met mayo en appelmoes, kinderijsje

Kipsaté met frites
met mayo en appelmoes, kinderijsje

Poffertjes
met schenkstroop en poedersuiker, kinderijsje
vegetarische gerechten

7,95

7,95

8,95

7,95

DINERKAART

DINERKAART

VANAF 17.00 UUR

VANAF 17.00 UUR

NAGERECHTEN

Coupe Dame Blanche
vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Coupe Karamel
karamelijs, vanille-ijs, karamelsaus en slagroom

Coupe Vers Fruit
vers fruit met sorbetijs

Coupe de Gouverneur
stracciatella-ijs, chocolademousse en chocoladesaus

Crème Brûlée
huisgemaakte crème brûlée met een bolletje roomijs

Crème Chocolademousse
witte en bruine chocolademousse met slagroom

Kinderijsje (inclusief beker)
vanille-ijs, slagroom en gekleurde hagelslag

Koffie of thee de Gouverneur

SPECIALE KOFFIES
6,95

Irish coffee

6,95

Spanish coffee
met Likeur 43

6,95

een kop cappuccino met iets lekkers erbij

vegetarische gerechten

French coffee
met Grand Marnier

6,95

Italian coffee
met Amaretto

7,75

7,25

3,95

4,25

een kop koffie of thee met iets lekkers erbij

Cappuccino de Gouverneur

met Irish wiskey

4,75

6,70

6,70

6,70

6,70

DRANKENKAART

WARME DRANKEN
Koffie
Thee
Verse munt thee
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Latte Hazelnoot
Latte Vanille
Latte Karamel
Irish coffee
Spanisch coffee
French coffee
Italian coffee

FRISDRANKEN
2,25
2,25
3,10
2,40
2,40
3,10
3,20
3,20
3,20
6,70

Cola
Cola Light
Cola zero
Fanta
Casis
Bitter lemon
Tonic
Ice tea
Ice tea green
Chaufontaine rood
Chaufontaine blauw

2,25
2,25
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,25

2,25

liter fles 5,20

6,70

Warme chocomel
2,80
Warme chocomel met slagroom 3,00

2,25

liter fles 5,20

6,70
6,70

2,25

Rivella
Sprite
Jus d’orange
Melk
Chocomel
Fristi
Ranja

2,35
2,25
2,35
2,25
2,25
2,25
1,00

GEBAK
Appeltaart
Wafel met warme kersen
Slagroom

2,55
3,20
0,25

de Gouverneurszaal

DRANKENKAART

BIER - VAN DE TAP
Lindeboom
Gouverneur 140
Gouverneur blond
Gouverneur dubbel
Gouverneur triple

WIJN
2,30
2,40
3,75
3,75
3,75

BIER - UIT DE FLES
Venloosch wit
Lindeboom malt 0,5%
Lindeboom Radler 2%
Kriek max
Rosé max
Liefmans
Lindeboom Radler 0%

Witte huiswijn - droog
Witte huiswijn - zoet
Rode huiswijn
Rosé huiswijn
Prosecco

3,50 / 17,50
3,50 / 17,50
3,50 / 17,50
3,50 / 17,50
3,50

APERITIEF
4,00
2,50
2,50
3,25
3,25
3,50
2,50

Witte port
Rode port
Sherry medium
Sherry dry
Martini
Campari
Gin tonic
Aperol
Mix drank

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
4,50
5,00

BORRELHAPJES
Bitterballen - 8 stuks
Olijven
Gemengde snacks - 10 stuks
Plateau de Gouverneur

5,10
3,75
4,90
10,25

Onze Gouverneurszaal is gratis beschikbaar voor feestjes,
vergaderingen en private dining. Er is een beamer met scherm
en WiFi aanwezig. Bij mooi weer zetten we de tuindeuren open
zodat je ook gebruik kunt maken van ons mooie tuinterras.

de Gouverneur
Dorpstraat 110-112
6093 ED Heythuysen (L)
T 0475 440 484
info@grandcafedegouverneur.nl
www.grandcafedegouverneur.nl
Woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur open.
Like ons op Facebook
Eén rekening per tafel, alvast bedankt voor de medewerking.

