
Kareltje Kruim 
Onze nieuwsgierige 
en tikkeltje brutale 
huismuis beleeft 
samen met zijn familie 
veel avonturen. Ze hebben 
het er maar druk mee, 
snoepen van al dat 
lekkers. Alles moet 
immers getest worden. 
De avonturen van de 
familie Kruim tref je 
niet alleen in deze 
kaart aan, maar ook 
op kruimgouda.nl.

Met zorg hebben wij deze menukaart 
voor je samengesteld. Of liever 
gezegd een menuboek, want we zitten 
tenslotte tussen de boeken.
Sommige producten zijn heel 
herkenbaar, andere misschien minder 
bekend, maar volgens ons de moeite 
waard om te proeven. 

Ons assortiment wijzigt regelmatig 
ons actuele aanbod kun je vinden in 
onze digitale menukaart, deze kun 
je bekijken door de QR-code op je 
tafel te scannen. 

Je kunt dan ook meteen je 
bestelling plaatsen. 

Scan the QR code on your table for 
the English version of our menu.

Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem 
Tisch, um eine deutsche version 
unserer Speisekarte zu erhalten.

Scannez le code QR sur votre table 
pour une version française de 
notre menu.

Escanea el código QR en tu mesa 
para una versión en español de 
nuestro menú.



Welkom 
bij Kruim

Wij hebben een voorkeur voor 
betaling met pin. Dit kan met je 
pinpas, Mastercard / Visa, of je 
mobiele device. 

Apart betalen? Dat kan, maar kost 
voor ons erg veel tijd. Daarom is 
het fijn als u dit onderling aan 
tafel wilt regelen. 
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Thee
Thee ............................... 2.65  

Pot thee voor 2 (1,15 ltr.) ........ 8.25

ZWARTE THEE    2-5 min.

Ceylon Ceylon Orange Pekoe 

bestaat uit hele theeblaadjes van 

‘het eiland van de thee’. Zalig bij 

het ontbijt maar de hele dag door 

perfect drinkbaar. 

Darjeeling Verschillende tuinen 

in India leverden hun Darjeeling 

om deze perfecte thee te creëren. 

Geraffineerd en licht van smaak 

lijkt deze lichtzwarte thee bijna op 

groene thee. 

Grand Earl Grey Heerlijke klassieke 

Chinese thee uit de zuidelijke provin-

cies, gearomatiseerd met bergamot.  

Rood Fruit De heerlijke geur en 

smaak van rood fruit geeft deze 

zwarte thee een zoete smaak.

Appel-Kers Zwarte thee met appel, 

kers en amandel. Zachte, zoete thee 

met een kruidige nasmaak. 

Toffee-Caramel Een heerlijke 

zwarte thee met de zoete smaak 

van karamel. 

WITTE THEE    4-7 minuten 

Thé Blanc

Witte Chinese thee.

THEESOORTEN  
 Kruim serveert losse
theeën. Door het 
gebruik van grote
theeblaadjes en grove
ingrediënten komt de
smaak van de thee 
beter tot zijn recht.  
De theeën van Kruim 
zijn het lekkerst  
wanneer ze de tijd 
krijgen om hun smaak 
af te geven. 

Iets lekkers 
bij de thee?  
>>> Zie pagina 8 

    of kijk in onze 

    vitrine! 

Spiced Chai latte ..................  3.75 5.00

Matcha Green Tea latte .............  3.75  5.00

Kurkuma latte ......................  3.75  5.00

Beetroot Cacao latte ...............  3.75   5.00
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BEETROOT 
CACAO LATTE

Deze Beetroot 
Cacao Latte zit 
vol met vitami-
nen, mineralen 
en plantaardige 
elementen, die 
een detox en 
kalmerend effect 
hebben.
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KRUIDENTHEE    4-7 minuten 

Kruidenthee van Kruim 

Kruidenthee met lindebloesem, 

verveine, mint, citroen en oranjebloe-

sem. Heeft een kalmerende werking.

Puur Fruit – Rêves Enfantins 

Fruitige kruidenthee met appel, 

hibiscus, rosebottel, zoethout en 

rood fruit.  

Verveine bio (ijzerkruid) Een van 

de mooiste kruidentheesoorten. 

Lange groene blaadjes ijzerkruid 

met een sterke citroengeur en aroma. 

Milde smaak, bestrijdt duizeligheid 

en hoofdpijn en heeft een 

kalmerend effect. 

Kamille Kruidenthee met een 

kalmerende werking. 

THEE VOOR THUIS 

Geniet nu ook thuis van 
je favoriete thee! Je vindt 
ze in de winkel van 
Kruim. 

ROOIBOS     4-7 minuten  

Cheeky Devil Rooibosthee verrijkt met 

kaneel, amandelen en rozenbloesem 

Rooibos aux Epices Officieel is de 

Zuid-Afrikaanse rooibos geen thee 

maar een struik. Deze rooibos is verrijkt 

met kaneel, sinaasappel, gember, 

amandel en kruiden. 

 

Verse munt ................................ 2.95

Verse tijm & munt (indien voorradig) ............. 3.10

Lavendel & munt (indien voorradig) .............. 3.10

Verse gember naturel, citroen, sinaasappel of kaneel ... 2.95

Verse verveine (seizoensproduct) ................. 4.00

GROENE THEE 

Sencha Groene, heldere Japanse 

thee. Geelgroen van kleur, zachte 

en subtiele smaak. Absolute 

aanrader voor liefhebbers van 

groene thee.   5-6 minuten

Tuinen van Merveilles Groene 

thee, gearomatiseerd met perzik 

en abrikoos. Verleidelijke melange 

van groene thee met fruitige tonen 

zoals perzik en abrikoos.

   4-6 minuten

De favoriet van de Tsarina 

Groene thee van hele thee- 

bladeren, met sinaasappel en 

citrus, gearomatiseerd met sinaas-

appelboomschors. 

  2-5 minuten

Jasmijn Groene thee met jasmijn- 

bloemetjes, met een duidelijk 

bloemige geur. Heldere en  

delicate smaak.   5-6 minuten.

Groene thee met munt 

Chinese groene thee met een 

Marokkaanse nanah muntmelan-

ge. Drink bij voorkeur erg heet en 

flink gezoet zoals de inwoners van 

het Noord-Afrikaanse Touareg 

gewend zijn. 

  2-5 minuten.  
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Verse kruidenthee met honing



Koffie

Koffie Specials 

Espresso ................................................ 2.70  3.95

Koffie .................................................. 2.75  4.00

Long Black espresso op een laagje water ................ 2.75  4.00

Espresso Macchiato espresso met een toef melkschuim .... 2.80  4.05

Latte Macchiato melk, espresso en melkschuim in laagjes .. 3.15  4.40

Cappuccino gelijke delen espresso, melk en melkschuim .. 2.95  4.20

Café Latte espresso met veel warme melk .................  2.95  4.20

Flat White Dubbele espresso met dungeschuimde warme melk ...  4.15  5.40

Café Mocha espresso met geschuimde chocolademelk ...... 3.05  4.30

Babychino warme geschuimde melk ....................... 1.75  3.00

Special van de week zie krijtbord of digitale menukaart

Sweet Mocha chocolade ................................ 3.75  5.25

Hazelnut Heaven hazelnoot* ........................... 3.75  5.25

Caramel Dream caramel* ............................... 3.75  5.25

Vanille Latte vanille* ................................. 3.75  5.25

Crunchy Caramel hazelnoot, caramel* ..................  3.75  5.25

Rockin’ Rolo chocolade, caramel ........................ 3.75  5.25

Vanilla goes Nuts vanille, hazelnoot* ................. 3.75  5.25

*ook suikervrij verkrijgbaar 
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Kies je melk
Al onze ‘melk’ koffies worden standaard met volle melk bereid, maar je kunt ook kiezen 
voor sojamelk, magere melk, amandelmelk, havermelk, kokosmelk of geitenmelk (+0.25)
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Koffie Specials 

IJskoud

KRUIMKOFFIE (Licor 43) | Italian Coffee (Amaretto) | 
Jamaican Coffee (Baileys) | Spanish Coffee (Tia Maria) | 
Irish Coffee (Whiskey) | French Coffee (Grand Marnier)

Affogato bol vanille-ijs overgoten met espresso ........ 4.25  5.75

Café Glaçon ijsblokjes overgoten met espresso .......... 2.75  4.25

Café Frappé ijskoffie-shake ........................... 3.75  5.00

Vanille Frappé vanille-shake .......................... 3.75  5.00

Mocha Frappé chocolade-shake  ........................ 4.25  5.50

Ultimate Seduction Café frappé, aardbei & witte chocolade.. 4.50  5.75

Strawberry ’n Cream vanille-shake met aardbei ......... 4.60  5.85

Met alcohol & slagroom ................. 8.00
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EXTRA’S

Slagroom ............... +0.70
Shot espresso ............ +1.25
Decafé .................. +0.20

Cupje honing ........... +0.35
Siroopshot  ........... +0.50

Iced Latte
Iced Latte volle melk .............  3.15  4.40  

Iced Coconut Latte cocosmelk ...... 3.40  4.65

Iced Soy Latte soyamelk ........... 3.40  4.65

Ijskoude latte op basis van ijsblokjes, melk en 
espresso. Met een smaakje? Kies dan voor een extra 
siroopshot!



Chocolademelk
Warme chocolademelk melkchocolade ................ 3.25  4.50

Kids size warme chocolademelk melk .................  2.25

Warme chocolademelk met echte chocoladedruppels . 3.75  5.00

Kies je smaak: wit, melk, puur, caramel, ruby
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Zoet
Appeltaart ............................ 4.00

Cheesecake ............................ 4.50

Carrotcake  ............................ 4.50

Tartelette diverse smaken  ............. zie vitrine

Muffin diverse smaken ................ 2.75

Cake .................................. 1.75

American Cookies  diverse smaken ...... 2.50

Death by Chocolate brownie  ........... 3.00

Caramel Shortcake ..................... 2.75

Kijk in onze vitrine voor het 

dagelijks aanbod, of kijk in 

onze digitale menukaart.
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Glutenvrij Zoet
Muffin Glutenvrij vanille of chocolade ..  3.25

Stroopwafel Gluten en lactosevrij .......  0.90

American Cookie Cookie Cat, diverse smaken 2.50

Glutenvrij Plaatgebak diverse smaken ...  3.25



ZOET VAN KRUIM 
OM TE DELEN

Combinatie van verschillende 
soorten plaatgebak in soldaat 
gesneden.

10,95 voor 2 tot 4 personen

17,95 voor 3 tot 6 personen
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Plaatgebak van Kruim  
Onze patissier zorgt wekelijks voor een 
wisselend assortiment plaatgebak.

Boterkoek ............................. 2.75

Citroen ............................... 2.75

Brownie-mascarpone ..................  2.75

Kokos-kersen .......................... 2.75



Sappen

Frisdrank

Verse Jus d’orange ................................. 3.50  4.75

Red Love Appelsap  - Cranberrysap ................. 2.75
Perensap - Tomatensap ............................. 2.85  

Bionade ................................. 3.25 

Op natuurlijke wijze gebrouwen frisdrank. 

Smaken: sinaasappel-gember, citroen-bergamot, 

vlierbes, cloudy lemon, cloudy orange 

Coca Cola (20cl) regular – zero ............ 2.50
Coca Cola XL (33cl) regular – zero ......... 3.75
Coca Cola zero cherry 20cl ................. 2.60

Sprite - Fanta orange – cassis .............. 2.50   

Fuze tea .................................. 2.60
Zwarte thee | perzik - hibiscus of sparkling

Groene thee | green tea of mango - kamille   

Finley .................................... 2.60
tonic - bitter lemon - gingerale

Kids
Sap in een pakje ....... 2.00
appel-peer | rood fruit | 

appel-mango 

Fristi – Chocomel ...... 2.50
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VERSE LIMONADES  
OM TE DELEN  (1 liter)

Met zacht bruisend of plat water 

afgetopt met ijsklontjes en 

passend garnituur.

Soof Siropen gemaakt van 100% 

fruit, groenten en kruiden. 

Niets anders! Zonder zooi, 

noemen we dat. 

Vraag naar de smaken of kijk 

in de digitale menukaart. 7.95
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Smoothies

Water
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Fruit Smoothies
Mango Dream aardbei, mango, sinaasappel ........... 4.25  4.75

Xtra Energie aardbei, banaan, appel ................. 4.25  4.75  

Mad Berries aardbei, framboos, braam, appel ......... 4.25  4.75

Tropical Twist papaja, mango, ananas, sinaasappel .... 4.25  4.75

Marie Stella Maris 
plat – bruisend (0.25 l.) ............... 2.25

plat – bruisend (0.75 l.) ............... 4.50

Vitamin Well (vitaminewater, 0.50 l.) . 3.25
Defence (citrus & vlierbes) - Care (grapefruit) -   

Awake (framboos) - Reload (citroen & limoen)

Karaf water 1 liter ........... 1.50
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Groene Smoothies 
Mighty Green avocado, appel, kiwi, peer, munt .......  4.25  4.75
Green Machine ....................................  4.25  4.75 
spinazie, broccoli, selderij, banaan, ananas, appel 

Blended lemonades
Limonade uit de blender met crushed ice en verse toppings.

Lemonade met citroen, limoen en munt ............... 2.95  4.20
Pink Guava/Lime met roze peper, limoen en munt ..... 2.95  4.20
Raspberry/Pomegranate met gevroren rood fruit ...... 2.95  4.20



Bier 
De Leckere pilsener (5%) longneck ..........   3.50 
Karakteristiek volmout pilsener met een balans van  
volle mout en frisse hopsmaken. Pils met een echte smaak. 

Witte Vrouwen (witbier) (5%) .............  3.80 
Sterk verfrissend bier op basis van witbier en Weizen. 
Zacht volle moutsmaak en zoet romig in de afdronk. 
Geniet van deze unieke smaak fusie.

WIPA (White Indian Pale Ale) (5,5%)......  5.45 
Door dryhopping met Citra- en Cascadehop geurt deze
hopfenweizen naar tropisch fruit.De tarwemout geeft 
het volmondige karakter dat van een klassieke 
weizenbier mag worden verwacht. 

Gulden Craen (blondbier) (6%) ............. 4.55 
Blond bier met geuren van vers brood. Heldere mout- 
smaken met fris citrusfruit en hoptonen. Krachtig  
en vloeiend in de afdronk. Een blond bier met karakter.

Sonnenborgh (6,2%)........................ 5.45 
Een stoere goud-blonde saison. Heerlijk verfrissend 
oogstbier met steranijs, vol van smaak met een zacht 
bittertje in de afdronk.

Crom Hout (dubbel) (6,5%) ................ 4.95 
Stoer bruin bier met geuren van donker fruit en  
gebrande mout. Aandronk fruitig en karamel.  
Afdronk hout en hoppig. Dubbel genieten. 

Paulus (meergranen Abdijbier) (7,5%) ......  5.45 
Van nature troebel meergranen abdijbier van hoge gisting. 
Lichtblond gekleurd, volle frisse fruitsmaak, lichtbitter 
en zoet in afdronk. Zo lekker kan historie zijn.

De meeste van onze bieren komen van 
Stadsbrouwerij de Leckere, een duurzame 
brouwerij. De bieren zijn 100% biologisch 
en vegan. Proef Lecker zelf!
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Warsteiner Malt (0%) ........... 2.50
De Leckere Pilsner (0,5%) ........ 3.10
Warsteiner Radler Malt (0,5%).... 2.50
De Leckere Weizen (0,5%)........ 3.85
De Leckere IPA (0,5%)............ 5.25

Warsteiner Radler (2,5%) ........ 3.15

NOLO (no alcohol | alcohol arm)
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Donkere Gaard (stout) (8%) ..............  5.85
In deze Stout geven een totaal van wel 8 mouten. Een intense smaak 

waarbij koffie, chocola en karamel de boventoon voeren. Om het 

fruitige karakter te benadrukken, is aan het eind van de 

vergisting nog een stevige schep frambozen toegevoegd. 

Razende Swaen (tripel) (8%) .............  5.45 
Vol, donkerblond bier met een krachtige moutsmaak. Door speciale brouw-
wijze prettig doordrinkbaar en stevig in de afdronk. Driemaal genieten. 

Blauwe Bijl (barley) (10%) ............... 6.00 
Zwaar karakteristiek, amberkleurig bier. Royaal van samenstelling.  
Volrijke zoete moutsmaak met lekker bittertje in de afdronk.  
Puur genieten. 

BIER VAN HET SEIZOEN 

Regelmatig zijn er bijzondere specials, om 
jullie nog meer te laten genieten van bij-
zondere smaken, zie onze digitale menukaart 
voor ons actuele aanbod.

Proef 6 of 8 bieren met daarbij een goed 
gevulde borrelplank
3 ronden – 6 bieren ................. 29.75
4 ronden – 8 bieren ................. 34.75

TIP! PROBEER OOK EENS ONZE BEER TASTING



Wijn & bubbels 
Wit

Rosé

Bubbels

Trebbiano Chardonnay, Nespolino, Italië ........... 3.90   17.50

Chardonnay Carmen Insigne, Chili .................  4.25  20.50

Chenin Blanc Spier Signature, Zuid-Afrika ......... 4.25   20.50

Pinot Grigio ‘Blush’ igt Delle Venezia, Italië ..... 4.10   19.75

Pinot Noir Chardonnay, Spier Signature, Zuid-Afrika 4.25   20.50

Bellini ‘Cipriani’ 
Wereldberoemde cocktail gemaakt 

van wilde perzik en Prosecco ..... 6.50  32.50

Cava 
Blanc de Blancs d.o., Spanje .......... 40.50

Prosecco Frizzante 
Sacchetto, Italië (0,2L) .............. 8.50

Prosecco Frizzante
Fili, Italië .......................... 22.50

Prosecco Rosé Frizzante 
Fili, Italië .......................... 22.50
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Rood

P/S/V

Sangiovese Merlot, Nespolino, Italië ............. 3.90   17.50

Shiraz  Spier Signature, Zuid-Afrika .............. 4.25   20.50

Malbec Retamo, Argentinië ........................ 4.90   23.90

Port wit, ruby, tawny ...............  3.95

Port tawny, 10 jaar oud ............ 6.50

Sherry dry, medium .................  3.40

Vermouth bianco, rosso ............  3.40

fl
e
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IETS LEKKERS BIJ DE BORREL?
Wij serveren o.a. olijven, noten, kaas, pittige worst, nacho’s 
en plankjes met vers brood van Vlaamsch Broodhuys.
>>>> zie volgende pagina >>> 
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Dessertwijn
Pedro Ximénez Pastrora d.o., Spanje ............... 5.25

NOLO (no alcohol | low alcohol)

Chenin Blanc 5,5%, Spier Estate, Zuid-Afrika ....  3.95   19.00

Shiraz 5,5%, Spier Estate, Zuid- Afrika ..........  3,95   19,00

Wit 0%, chardonnay, Frankrijk ..................  3.75   15.50

Rose, 0%, cabarnet, frankrijk ....................  3,75   15,50

Rood, 0%, cabernet sauvignon .................... 3,75   15,50
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Gemarineerde groene olijven  ............. 4.00

Borrelmix  .............................. 3.75 

Aardappelchips  aioli ................... 4.00

Nacho’s  ................................ 7.75

jong belegen Goudse kaas, jalapeño pepers,  

crème fraîche, chilisaus, bieslook

Extra avocadodip ..... +1.00  

Crostini’s Serranoham ...................... 5.00

pesto, rucola, per 2 stuks 

Crostini’s geitenkaas  ..................... 5.00
tomatentartaar, rucola, per 2 stuks

Pikante gehaktballetjes feta ................ 10.50

Gamba’s in knoflookolie met brood .......... 10.50

Boeren Goudse kaas  jong- en oud-belegen . 7.50 

Fuet dungesneden droge worst .............. 8.50

Grillworst van Slagerij van der Sprang ..... 7.50

Kaasdip  ................................ 18.50 

warme camembert met brood, voor 2 personen

Bij de borrel

Lekkers bij de borrel

Al onze borrel- 
plateaus worden  
geserveerd met  
sla, tafelzuur,  
brood van  
Vlaamsch  
Broodhuys,  
roomboter,  
olijfolie, peper  
en grof zeezout.

Borrelplateau XXL .................. 49.50 
Serranoham, pastrami, chorizo, droge worst, 

petit doruvael, jonge & oude Goudse, Shropshire Blue, 

oude geitenkaas

Borrelplateau warm XXL ......... 49.50
Kaasdip, yakitori spiesjes, pikante gehaktballetjes, 

garnalen in knoflookolie, nacho’s

Borrelplateau vega XXL  ........ 47.50 
Kaasdip, olijven, noten, nacho’s, diverse kazen

HARTIG, OM SAMEN TE DELEN

BORRELTIP

Kruim’s pizza’s 
zijn ook heerlijk 
om te delen bij 
de borrel.
zie pagina 25 >>>
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VLAAMSCH BROODHUYS 
Vlaamsch Broodhuys bakt zoals topkoks koken; met hoogwaardige 
ingrediënten, culinaire bezieling en jarenlange ervaring. Sinds 1996 bakken 
Dimitri Roels en zijn bakkers voedzaam en smaakvol (zuurdesem)brood. 
Met succes, want iedereen die de geur van dit bijzondere brood ruikt kan 
eigenlijk niet meer terug. Goed brood verbindt de mensen aan tafel en is 
niet meer weg te denken uit onze broodcultuur.

BROODPLANKJE VAN KRUIM!
Standaard met roomboter & olijfolie, 
maar ook te bestellen met extra 
pesto, tomatentapenade, hummus, 
aioli of kruidenboter.
 

standaard ............... 5.25 

extra item .............. 1.50 per stuk

Kies uit: pesto, tomatentapenade, 

hummus, aioli, kruidenboter

Wij hebben ook dagelijks vers brood voor thuis! 



Ontbijtje 
met krant  
in Kruim!
Iedere morgen worden voor dag en 

dauw de dagbladen bij 

de Chocoladefabriek bezorgd. 

Verse jus d’orange, de geur van 

koffie en je favoriete krant 

en ontbijt bij Kruim. 

Viennoiserie
Croissant ...................  2.80

Chocoladebroodje ............  3.25

18

Kruim’s ontbijttafel 
v.a 8 personen, alleen op reservering  
Geniet van een zeer uitgebreide ontbijt-/brunchtafel met: Goudse boerenkaas, 
diverse vleeswaren, gekookt ei, aardbeien- en abrikozenjam, hagelslag, 
honing, roomboter, croissants, divers brood van Vlaamsch Broodhuys, 
suikerbrood, ontbijtkoek, plaatgebak in verschillende smaken, vers fruit, 
yoghurt in weckpotjes & diverse drankjes.  

.............. 24.50 p.p.

COMBI-DEAL!
Cappuccino met een verse croissant 

............................. 4.95



Alle gerechten van onze kaart 
zijn de gehele dag te bestellen, 
want soms heb je bij de lunch 
al zin in een hamburger en 
juist ’s avonds zin in een 
broodje of salade. Bij Kruim 
bepaal je het lekker zelf! 

Kruim is er 
iedere dag 
van 9 tot 9

Ontbijt
Kruim’s ontbijt .......................................... 11.75

croissant, jam, boter, meergranen brood, oeufs en cocotte, 

verse jus d’orange en koffie of thee  

Frans ontbijt ............................................ 8.50 

croissant, boter, jam, jus d’orange en koffie of thee 

Goede Start ontbijt .............. 9.50  

granola of muesli met stevige yoghurt,  

jus d’orange en koffie of thee

Voor de kleintjes ................  6.50 
croissant, jam, verse jus d’orange

Extra feestelijk ..................  +8.50 
Begin je ontbijt met een bubbel! 

(Prosecco Frizante | 0,2 L.)
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Jong belegen Goudse kaas   tomatentartaar . 7.25

Oude Goudse kaas   grove mosterdmayonaise. 7.75 

Buffelmozzarella  tomaat, pesto..........  9.25

Gegrilde beenham honing-mosterdmayonaise  7.25

Pulled pork coleslaw, Kruim’s bbq-saus.... 9.00

Pikante kip taugé, cajun crème fraîche .... 8.75

Tonijnsalade ............................. 6.75

lente-ui, rode paprika

Zalmtartaar avocado, dillemayonaise ..... 9.50

Makreelsalade ........................... 7.25

zontomaat, augurk, bieslook, mayonaise

Frisse eiersalade  bosui, mayonaise, limoen  6.50

Hummus  ............................... 6.75

paprikatartaar, pikante harissa 

Bietenhummus  .......................... 7.50

gegrilde parika en courgette, gedroogde bonen

Keuze uit diverse soorten brood van Vlaamsch Broodhuys.  
Kies uit sandwich desem (naturel/meergranen)  
of een brasseriebol (+0.50) (mais/meergranen).  

GLUTENVRIJ?
Wij hebben  

glutenvrije  

sandwiches  

(+0.75) 

Bammetjes & Broodjes
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LUNCHSPECIAL
Wekelijks bedenken onze koks een overheerlijke lunchspecial. 

Je vindt hem op het krijtbord, in de digitale menukaart, of vraag 

ernaar bij onze collega’s! 



Tosti Goudse kaas  of beenham .......................... 5.75

Tosti Goudse kaas & beenham  ............................ 6.50

Tosti buffelmozzarella  tomaat, pesto ................... 8.75

Tosti pikant  kaas, harissa ............................. 6.75

Tosti avocado  tomatentartaar en spinazie ..............  7.50

Zachte geitenkaas uit de oven, appelstroop, serranoham ... 8.25

Goudse kaastaart  met groene salade .................... 7.95

Tuna melt tonijnsalade uit de oven, gesmolten Goudse kaas 7.75

Mexicaanse wrap krokante kip, paprika, ui, avocadodip ..  11.25

Voor de kleintjes 

een bruine of witte boterham  

belegd met gegrilde beenham, 

Goudse kaas, aardbeienjam, 

abrikozenjam, hazelnootpasta, 

chocoladepasta of pindakaas 

....................... 3.50

Warme Bammetjes

Avocado  roomkaas, pijnboompitten, tomatentartaar ...... 9.00

Clubsandwich ........................................... 12.75

kip, oude Goudse kaas, tomaat, sla, bacon, ei, mayonaise, 

aardappelchips 

Carpaccio ................................................ 12.75
basilicumolie, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola

Avocadocrème met gebakken ei  ......................... 9.75
dikke boterham met crème van avocado en een spiegelei
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Samen lunchen
Kruim’s lunchplateau v.a. 2 personen ...................  11.50 p.p.
jong belegen Goudse kaas, gegrilde beenham, serranoham, pastrami,  

hummus, eiersalade, roomboter, sla, tafelzuur.  

Kruim’s lunchplateau vegetarisch  v.a. 2 personen ..... 11.50 p.p. 

jong belegen Goudse kaas, oud-belegen Goudse kaas, zachte geitenkaas,  

buffelmozzarella, hummus, eiersalade, roomboter, sla, tafelzuur. 
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Kleintje soep ..... 3.75

Tonijnsalade ...... 2.75

Zalmtartaar ....... 4.00

Oud-belegen Goudse 3.00

Zachte geitenkaas.. 3.25

Makreelsalade ..... 2.75

Coleslaw .......... 3.25

Pulled pork ....... 3.75

Gegrilde kip ...... 3.75

Kruim’s 12-uurtje 
NIEUW! Een bord vol lekkers!

Kruim’s 12 uurtje .............. 12.75 p.p.
Huisgemaakte Goudse kaastaart, kleintje tomatensoep, beenham, 

Serranoham met mangochutney, pastrami, boterhammen van het 

Vlaamsch Broodhuys, groene salade en roomboter.

Kruim’s 12 uurtje vis .......... 12.75 p.p.
Huisgemaakte Goudse kaastaart, kleintje tomatensoep, zalmtartaar 

met avocado en dillemayo, makreelsalade, tonijnsalade, boterhammen 

van het Vlaamsch Broodhuys, groene salade en roomboter.

Kruim’s 12 uurtje vegetarisch  ........ 12.75 p.p.

Huisgemaakte Goudse kaastaart, kleintje tomatensoep, mozzarella met 

tomaat en pesto, hummus en paprika-tartaar, eiersalade, boterhammen 

van het Vlaamsch Broodhuys, groene salade en roomboter.

UITBREIDINGEN LUNCHPLATEAU 



23

Salade van de week ............... 
Vraag ernaar bij onze collega’s, kijk op  

het krijtbord of in de digitale menukaart!

Geitenkaas Grand Cru  ........... 12.00 

pompoen, walnoten, hazelnootdressing, 

croutons 

Caesar ........................... 10.75 

ei, ansjovis, Parmezaanse kaas 

en croutons 

Supplement: gegrilde kip .........  +3.75

Carpaccio ........................ 13.50 
basilicumolie, pijnboompitten, komkommer, 

rode ui, Parmezaanse kaas 

Quinoa  ........................ 13.75

spinazie, munt, avocado, feta, walnoten en  

notendressing 

Avocadosalade  ................. 10.50 

tomaat, olijven, rode ui, koriander, 

limoen, olijfolie

Groene salade  Side salad ....... 4.50 

sla, tomaat, Kruim’s vinaigrette 

Salades

Kruim’s tomatensoep  ............................  3.75  5.50

Soep van de dag zie krijtbord of digitale menu ... 3.75  5.50  

Soep
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DAGGERECHTEN 

Zalmtartaar rode ui, kappertjes, citroenolie ............  11.75

Carpaccio basilicumolie, kappertjes, Parmezaan ..........  11.50

Gamba’s in knoflookolie rode peper, knoflookolie, brood ..  10.50

Kaasdip  warme Camembert met brood, voor 2 personen ....  18.50

Avocadosalade  ........................................  10.50 

tomaat, olijven, rode ui, koriander, limoen, olijfolie

Soep Kruim’s tomatensoep  of soep van de dag  

 klein ........... 3.75   

 standaard ....... 5.50

Voorgerechten

Iedere week bedenken onze koks een overheerlijk 

nieuw menu, uitsluitend met verse producten. 

Bekijk voor het aanbod van deze week de 

vitrine of online menukaart!
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Voor thuis en onderweg

De lekkerste gerechten, salades, smeersels en 

arrangementen voor thuis en onderweg. Dat zijn 

Kruim’s Delicatessen. 

Je kunt ze laten bezorgen of bij ons komen 

afhalen. Iedere dag van 09:00 - 19:00 uur.



Spaghetti & meatballs tijm, oregano, Parmezaanse kaas . 13.25

Spaghetti & garnalen tijm, oregano, tomaat, feta ..... 13.25

Pasta pesto  ....................................... 12.75

pesto, room, pijnboompitten, Parmezaanse kaas

Pizza Margherita  tomaat, Goudse kaas ..............  9.25

Pizza chorizo Goudse kaas, tomaat, rucola ............. 11.50

Pizza gegrilde groenten  ............................ 10.50

tomaat, paprika, champignons, courgette, olijven 

Pizza geitenkaas  pompoen, courgette, tomaat, rucola  10.50

Hamburgers

Warme gerechten

Black Angus hamburger ................. 12.50 

bacon, ui, tomaat, sla, augurk, Kruim’s bbq-saus

Vega hamburger  ........................ 10.75 
cheddar, ui, tomaat, sla, augurk, Kruim’s bbq-saus 

De slanke burger  .......................  -1.00 
de burgers zijn ook zonder broodje te bestellen
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MAAK JE BURGER NÓG LEKKERDER 

Toppings (+1.50) 
cheddar, jong belegen Goudse kaas, feta, avocado, 

jalapeño pepers, chorizo, pulled pork (+3.75)

 Bijgerechten  
coleslaw (+3.25), rozeval wedges uit de oven met mayonaise (+3.75)

 Sauzen (+0.50) 
mayonaise, ketchup, mosterdmayonaise, chilisaus



Chocoladefondue voor 2 personen .......  16.50
puur, melk, wit, ruby of caramel,

met marshmallows, vers fruit, lange vingers 

Dessert van de dag ............. Zie krijtbord

Bol vanilleijs met slagroom ............. 4.00

Dessert CF ............................. 5.95

brownie, bol chocolade-ijs, slagroom 

Desserts

Liever een taartje als dessert?  
Kijk in de vitrine voor ons 
assortiment aan zoete lekkernijen

>>>> Kijk op pagina 8 voor  

onze zoete lekkernijen, of kijk in de vitrine.

Tomatensoep  met brood ......................... 3.75 5.50

Pizza Margherita  tomatensaus en kaas ................  9.25

Pasta met tomatensaus  kinderportie .................  5.25

Pasta met gehaktballetjes kinderportie .................  6.75

Pasta met garnalen kinderportie ....................... 6.75

Pasta pesto  room, pijnboompitten, Parmezaanse kaas ..  6.75

Kruim’s hamburger ....................................  12.50

Kinderkaart 
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Aperol Spritz ................... 6.50

Aperol, prosecco, bruiswater

Fiorito .......................... 7.00
Limoncello, Prosecco

Vodka Red ...................... 7.00
Vodka, cranberrysap

Strawberry Daiquiri ............. 6.50
Rum, aardbeien

Cocktails/Aperitief

Bombay Fever ..................  7.50
Bombay gin, Finley tonic 

met een garnituur naar keuze 

Hendrik’s Fever .................  9.00
Hendrik’s Gin, Finley tonic

met een garnituur naar keuze

Gin & Tonic
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 Gedistilleerd 
Jonge Jenever, Korenwijn ................................ 3.10 

Rum, Gin, Wodka, Amaretto, Baileys, Licor 43, Tia Maria, 

Jameson, Grand Marnier, Limoncello ....................  5.00



Wij geloven in de kracht van 

recycling. Neem je onze producten 

to go mee? Wil je de verpakkingen 

dan zoveel mogelijk gescheiden bij 

het afval gooien?  

Een schone planeet begint bij 

onszelf.  

  Tot ziens
 bij Kruim!
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