
Alle broodjes worden geserveerd met een Spa Gouda salada mix. Een heerlijk frisse salade mix bereid met verse seizoen producten.

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

Hummus √
Crème van kikkererwten met sesam, 
knoflook, citroensap en olijfolie. 

Fruit salade
Verse fruitsalade van 
seizoensfruit met rozenwater 
en vanille hangop.

 

Baklava
Turks zoet deeg gevuld met 
noten geserveerd met slagroom.   

Balli Yoghurt
Boerenyoghurt met honing 
en walnoten. 

Dame Blanche
Vanille-ijs met slagroom en 
warme chocoladesaus

Baba Ghanoush √ 
Mousse van geroosterde aubergine
met knoflook, citroensap en yoghurt.

 

Labne √
Huisgemaakte hangop van boerenyoghurt
met olijven en gedroogde kruiden. 

Muhammara √
Tapenade van walnoten, tomaat, 
granaatappel en olijfolie. 

 

Ajvar √
Geroosterde paprika, fetakaas 
en peterselie (licht pittig).

€8,50

€8,50

Baklava met ijs
Turks zoet deeg gevuld met 
noten geserveerd met ijs.   

€8,50

€8,50

€8,50

Openingstijden keuken,  Ma. - Zat.  11:00 - 19:30 / Zo. 11:00 - 17:00 www.spagouda.nl

Maaltijdsalades

Broodjes

Warme gerechtjes 

Koude gerechten

Desserts

Menukaart

Sigara Boregi √
Een gefrituurd rolletje filodeeg 
gevuld met kruidenkaas.  

€6,00 Garnalen salade
Spa Gouda salade mix, bereid met verse 
seizoen groenten, avocado, tomaat, komkommer, 
gebakken garnalen en cashew noten.

€16,00

Köfta
Gekruide gehaktballetjes 
geserveerd met uitjes en ajvar.

€8,00 Salade Batata Helwa √
Spa Gouda salade mix, bereid met verse
seizoen groenten, geitenkaas, geroosterde
zoete aardappel, tomaat, komkommer, ui, 
cashew noten en gedroogde cranberry
in rozenwater. 

€14,00

Falafel √
Gefrituurde kikkererwtenballetjes
met sesamsaus en tomaten.

€7,00

Gerookte eendenborstsalade 
Spa Gouda salade mix, bereid met verse 
seizoen groenten, dun gesneden gerookte 
eendenborst, sinaasappel, kastanjes, tomaat, 
komkommer, ui en gekarameliseerde walnoten

 

€16,00

Fatayer
Een pasteitje met gefrituurde 
garnalen en een zoet-pittige saus.

€8,00

€6,00

€6,50

€6,00

€6,00

€6,00

Falafelsalade √
Spa Gouda salade mix, bereid met verse 
seizoen groenten, tomaat, komkommer, ui 
en verse kruiden bedekt met falafel balletjes 
in sesamsaus.

 

€15,00

Mozzarellasalade √
Spa Gouda salade mix, bereid met verse 
seizoen groenten, mozzarella, verse basilicum,
baby tomaten,komkommer, kappertjes, 
cashewnoten en ui.

 

€14,50

Broodje Peynir √ 
Warme pita met kaas, mozzarella,  
basilicum en tomaat.

€7,50

Broodje Hallume √
Een heerlijk verrassend warm broodje met
geitenkaas, gegrilde auberginemousse,
tomaat en verse munt.

 
€7,95

Broodje Falafel √
Gefrituurde kikkererwten bolletjes in een pita 
met tomaat,  komkommer, verse kruiden
en sesamsaus.

€7,95

Broodje Tavuk
Een broodje gerookte kip met 
walnotenspread, avocado’s. 
Een lekkere combinatie op een warme pita.

€8,50

Gezond en lekker eten, 
ook dat is onderdeel van de

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 leveranciers.

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

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

de beslommeringen van alledag.

Eet Smakelijk!

Een combinatie van 
verschillende soorten 

koude en warme 
kleine gerechten.

Spa Gouda schaal
(voor 2 personen)

€39,50

Soep 
van de
 dag

€5,95


