
Garnalen Salade
In boter gebakken garnalen & advocado 
afgeblust met citroen/witte wijn verrijkt met 
cashew noten, tomaat, komkommer op een 
seizoensgebonden sla melange

Sigara Boregi
Gefrituurde gerolde filo-deeg 
met een vulling van feta-kaas,  
peterselie en ui

Köfta
Patty’s van op smaak gebracht 
lamsgehakt met peterselie ui 
knoflook

Falafel
Gefrituurde kikkerwerwten met 
frisse mini burnoise gesneden 
salade van tomaat, komkom-
mer ui

Fatayer
Gefrituurde pastaitje gevuld 
met garnalen geserveerd met 
zoet-pittige saus

Batata Helwa Salade
Gestoofde zoete aardappel met kaneel, 
gegrilde geitenkaas met Provençaalse 
kruiden verrijkt met cranberry, lente ui, 
komkommer op een seizoensgebonden sla 
melange met yogurt/lime dressing

Eendeborst Salade
Dun gesneden eendenborst vergezeld  
met sinaasappel partjes, kastanje,  
gekeramiliseerde walnoten verrijkt met 
cranberry, rode ui, komkommer op een 
seizoens-gebonden sla melange met  
summak/honingdresssing

Falafel Salade
Krokante falafels op een mix van romana 
sla,  tomaat, rode ui, komkommer, gekruid 
met zahter, besprenkelt met tahini/lime  
dresssing, sesam en zonnebloem pitjes

Mozzarella Salade
Krokante falafels op een mix van romana 
sla,  tomaat, rode ui, komkommer, gekruid 
met za’ahter, besprenkelt met tahini/lime  
dresssing, sesam en zonnebloem pitjes

Broodje Peynir
Warme pita met mozzerella, kaas,  
basilicum en tomaat.

Broodje Halloumi
Verrassend broodje geitenkaas, met  
babganoush spread, tomaat en munt

Broodje Falafel
Warme pita met hummus spread krokante 
falafels, aangevuld met frisse salade kom-
kommer, tomaat, ui, munt

Broodje Tavuk
Broodje gerookte kip met walnoten-spread 
en advocado.

Alle broodjes worden geserveerd met een klein portie seizoens-gebonden sla melange, komkommer, cherry tomaat, zonnebloem pitjes. 

Bij alle salades, koude gerechten, soep & kofta word Turks brood meegegeven.

Hummus
Créme van kikkererwten, 
tahini, knoflook, citroensap, 

Fruitsalade
Seizoensfruit met rozen-
water op vanille hangop 

Baklava
Gelaagde filodeeg met 
noten, komt met slagroom 

Balli Yoghurt
Hangop met honing en 
walnoten 

Dame Blanche
Vanille ijs met slagroom 
en warme chocoladesaus

Baba ganoush
Geroosterde aubergine met  
yoghurt, knoflook

Labne
Hangop met olijven en 
gedroogde kruiden

Muhammara
Tapenade van walnoten, ui,  
paprika puree en balsamico

Ayvar
Geroosterde paprika, brood, 
tomaaat & paprika puree

€5,50

€7,50

€7,50

€7,50

Opening keuken,  Ma. - Zat.  11:00 - 19:30 / Zo. 11:00 - 17:00 www.spagouda.nl
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SPA GOUDA
Menukaart

€5,50 €14,50
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Gezond en lekker eten, 
ook dat is onderdeel van 

ultieme wellnes-ervaring.

In de keuken van Spa gouda worden 
diverse hapjes en drankjes met veel 

zorg en aandacht voor u bereid.  
Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt 

met verse seizoensproducten van 
locale levereanciers.

Veel van onze gerechten zijn - net 
als de andere faciliteiten binnen Spa 
Gouda geinspireerd door het Verre 

Oosten. Verwen uzelf met nieuwe 
smaken en verrassende ingredienten, 
en waan uzelf even helemaal weg van 

de beslommeringen van alle dag.

Eet Smakelijk!

Combinatie van heerlijke kleine 
warme en koude gerechtjes, 

met Turkse & Arabische brood 
om te delen.

Spa Gouda Schotel
(voor 2 personen)

€32,50

Soep van 
de Dag

€5,50


