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LA VITA E BELLA

GOOD AND HEALTY

ONZE KLASSIEKERS

GUILTY PLEASURES

Heerlijke sandwiches en
warme calzones met rijke
Italiaanse invloeden.

Gezonde keuzes met een
rijkdom aan smaakvolle
ingrediënten voor de
bewuste inwendige mens.

Sommige dingen zijn zó
goed, dat je er niets aan
moet veranderen, gewoon
genieten!

Een welverdiend verwenmoment met de zaligste
guilty pleasures.
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SANDWICHES & CALZONES*
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BOWLS & SALADES

FOCACCIA CARPACCIO

* De calzones worden warm
geserveerd, dit gaat gepaard
met een korte afbaktijd.

Klassieke carpaccio van
rundvlees | sla soorten |
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaatjes |
Balsamico dressing | pesto |
pitjes | olijven | kappertjes
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€11,50
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HEALTY BOWL
Boeren volle yoghurt |
chiazaad | kokos | amandelen
| vers fruit | huisgemaakte
granola

€8,95

CALZONE MET
GEROOSTERDE KIP
Calzone broodje | geroosterde kip | paprika | zoete
tomaatjes | Provolone kaas |
rucola | tomaten-basilicumsaus | rode uiencompote | sla

€10,50

09

GEITENKAAS BOWL
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TOAST GEITENKAAS
Knapperige toast | geitenkaas | honing | appel | notencrunch | sla
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FOCACCIA TONIJN
Huisgemaakte tonijnsalade |
knapperige sla | tomaat |
augurkjes | kappertjes |
rode uiringen

€9,50

€9,75

€10,50

€8,95

CALZONE PROSCIUTTO
EN MOZZARELLA
Calzone broodje | dun
gesneden Parmaham |
romige mozzarella | paprika
| zongedroogde tomaatjes |
rucola | tomaten-basilicumsaus | rode uiencompote |
huisgemaakte pesto

In honing gemarineerde
geitenkaas | gegrilde groenten | humus | bulgur |
notencrunch
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TOAST SMASHED
AVOCADO
Knapperige toast | avocado |
ei | sla | geroosterde pitjes |
semi zongedroogde tomaat |
rode uiringen

€10,50

TIP
Ook erg lekker
met bacon
of met zalm
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MOZZARELLA SALADE
Mozzarella | proscuitto |
gegrilde paprika | semi
zongedroogde tomaatjes |
kruidige sla | pesto |
gemengde sla

+€1,50
+€3,00

€11,75
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PULLED CHICKEN SALADE

TOSCAANSE BOL
VITELLO TONATO
Toscaanse bol | dungesneden
kalfsrosbief | tonijnmayonaise | zongedroogde
tomaten | olijven | kappertjes
| sla

Lauwwarme pulled chicken |
parmezaanse kaas | ansjovismayonaise | gemengde sla |
olijf | bacon | tomaat |
cornichons

€13,75

€9,75

P02 | LC |   LF-G

E 2019-2020 | LC | P03

ONZE KLASSIEKERS

GUILTY PLEASURES
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SATE

Kip of varkenshaas | huisgemaakte satésaus | atjar |
brood | cassave kroepoek

€14,50
TIP
Deze gerechten zijn
ook erg lekker met
ambachtelijke
friet
+€2,50
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Soep van de dag | iedere dag
vers bereid | brood

Sla | tomaat | komkommer |
ei | gebakken bacon | chilimayonaise | nachos

CHEF’S SOUP

HAMBURGER
Burger van 100% Gasconne
rund | Fontina kaas | gebakken
uienringen | tomaat gemarineerd in een Worcesterbalsamico stroop | smokey
BBQ ketchup | knoflook
mayonaise | brioche bol

€15,00
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WENTELTEEFJES
Wentelteefjes van suikerbrood | stevige yoghurt | rood
fruit | notencrunch

CLUBSANDWICH KIP

€6,50

€8,75

€11,75
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CLUBSANDWICH ZALM

14

Sla | ei | avocado crème |
rode uienringen | kappertjes |
chili-mayonaise | nachos

VAN DOBBEN
KROKETTEN

€13,75
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CHEESECAKE
De enige echte American
Cheesecake | keuze uit veel
verrukkelijke smaken

Twee kroketten | brood |
Dijon mosterd

€8,75

v.a. €4,30

TIP
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CLUBSANDWICH VEGGIE
Sla | Provelone | humus |
tomaat | gegrilde paprika en
courgette | chili-mayonaise |
nachos

kijk op de
achterpagina
voor het
complete
aanbod
cheesecakes.
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BANANENBROOD
Warm uit de oven met vers
fruit | stevige yoghurt

€8,95

€10,75
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PROEVERIJ

WIST U DAT ...

DAT GROTE RAAM NIET
ALLEEN ERG MOOI IS OM
DOORHEEN TE KIJKEN
Stelt u zich eens voor dat u
voor deze indrukwekkende
ramen staat en ‘ja’ zegt tegen
uw grote liefde.

WIJ ONZE TRADITIES
ERG SERIEUS NEMEN

LF-GOUDA OOK EEN
HELE FIJNE PLEK IS OM
TE VERGADEREN
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ITALIAANSE PROEVERIJ*

AVOND PROEVERIJEN
Bij LF zijn we dol op
proeverijen. We hebben op
onze menukaart (voor het
diner) altijd een proeverij
van voorgerechten, voor
iedereen die niet kan kiezen.
En ook voor het nagerecht
staat er een zoete proeverij
op het menu.

SHARING DINNER
Stel je voor… Een lange tafel
met allemaal bekenden,
op jullie tafel presenteren
wij de lekkerste gerechtjes
die wij op onze kaart hebben
staan! Meer dan voldoende
om met z’n allen te delen en
heel veel te proeven!
Geef door, proef het seizoen
en onze ambachten! Lach,
drink en geniet met elkaar!
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CHEESECAKE PROEVERIJ
Zes verschillende soorten
cheesecake | twee kopjes
koffie of thee naar keuze |
graag vooraf reserveren |
deze proeverij kan alleen
tussen 14 uur en 17 uur.

€14,50
per bofkont

Diverse broodsoorten |
dun gesneden Parmaham |
pittige salami | romige
mozzarella | artisjok | gepofte
aubergine | gemarineerde paprika en tomaatjes |
gorgonzola | Provolone kaas
| Taggia olijven | paprika |
groene olijven | Parmigiano
reggiano | pesto | olijventappenade | cornichons

Grote en kleine groepen
kunnen bij ons naar hartelust
vergaderen. Wij zorgen dat
de inwendige mens tevreden
blijft.

Als het buiten koud, nat en
guur wordt, krijgen wij altijd
zin in winterse kost.
Lekker lang tafelen met
warme gesmolten kaas,
knapperig brood en allerlei
smakelijke dips.

In de ‘WAUW!’ staan alle
mogelijkheden op een
rijtje.

p.pers.

* Deze proeverij kan alleen
besteld worden vanaf twee
personen.

HET ZUSJE VAN LF-GOUDA
GESPECIALICEERD IS
IN HIGH TEA’S

LF-Gouda

lfgouda
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WIJ EEN POP-UP
FONDUE FABRIEK IN
DE KELDER HEBBEN

TIP

€13,75*

TIP
Informeer naar de feestelijke mogelijkheden en
groepsarrangementen.

De Gemeentelijke Lichtfabrieken Gouda verzorgden
de stroomvoorziening van
Gouda en omgeving. Deze
stroom werd voornamelijk
gebruikt voor verlichting boven de gezellige keukentafels.
Aan zo’n keukentafel zaten
onze (overgroot) opa’s en
oma’s, met elkaar verbonden
door het licht dat hier werd
gemaakt.
In december versieren wij
ons pand met duizenden
lichtjes. Het effect is erg
bijzonder, de moeite waard
voor een ‘live’ ervaring.

Het Museumcafé Gouda is
gevestigd midden in de monumentale binnenstad naast
de St. Jan met een prachtig
terras in de museumtuin.
Een inspirerend plekje om
te genieten van de heerlijkheden die ze daar in de
keuken klaarmaken. Veel
en weinig, gezond en guilty
pleasures, zoet en hartig.

STOER EN INDUSTRIEEL
OOK HEEL GOED SAMEN
GAAN MET SFEERVOL
EN UITBUNDIG
Wij zijn dol op feestjes.
Bruiloften, verjaardagen,
babyshowers, zakelijke
borrels, vergaderingen ...
We hebben allerlei feestarrangementen, -suggesties,
-ideeën, -ervaringen en
vooral heel veel zin in ieder
feest. Groot en klein.
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Wat is jouw favoriet?

4 e xclusive 4

de lekkerste

Als je uit Gouda komt, kun je niet om kaas heen.
En kaas komt in vele smaken. Bij de Lichtfabriek is de smaak
van deze Cheesecakes absoluut guilty pleasure Nr. 1.
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RASPBERrY

Classic

Romige Cheesecake
aangevuld met frambozen
en stukjes witte chocolade
op een chocolate
crumble bodem,
afgemaakt met
een topping van
witte chocolade
schaafsel.

Romige Cheesecake
gemaakt volgens het
originele recept uit
California met een graham
cracker crumble bodem.

dutch apple

RED VELVET
Romige
Cheesecake
aangevuld met
red velvet cake
volgens eigen
recept. Topping
met een romige
icing.

De orginal Cheesecake met
gebakken appels, caramel, bruine
suiker, kaneel en walnoten.

triple VANILlA
Lagen van
romige vanille
Cheesecake,
vanille witte
chocolade mousse
en rijke slagroom
op een vanille
kruimel bodem.

BANOFfEe

CHOCOLATE
Rijke chocolade cheesecake
met een decadente chocolade
mousse en chocolate crumble
bodem, afgemaakt met een
topping van chocolade schaafsel.

PROEVERIJ

Proeverij van onze 6
lekkerste cheesecakes!
Ultiem Genieten!
Incl. 2 kopjes koﬃe /thee
naar keuze, te reserveren
tussen 14.00 en 17.00 uur.
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Een romige bananen
Cheesecake, gewerveld
met caramel en
gegarneerd
met een toﬀee
mousse.

50
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THUIS GENIETEN?
Je eigen genietmoment thuis! Op je eigen
verjaardag of op die van iemand anders.
Reserveer 48 uur van te voren.

