
DAGELIJKS GEOPEND
VANAF 9:00 UUR
VRIJDAG & ZATERDAG 
TOT 01:00 OPEN
ALLE KEUKENS OPEN
VAN 11:30 TOT 22:00
BARFOOD IS DE HELE DAG GEOPEND

EGGS
Op zuurdesem geserveerd 

Roerei                                    6.5
Met spek, zalm of kaas-tomaat

Eggs Benedict                          8.5
Met spek of zalm

Extra avocado    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1

Extra parmezaan    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1

BOWLS (vanaf 11:30 uur)
Pink Pitaya Bowl                             8
Mango, pitaya, banaan, havermelk, granola en toppings 

Acai Na Tigela                               8.5
Acai, guarana, banaan, amandelmelk, pindakaas, 

granola en toppings

PANCAKES
Nutella en vers fruit                       7

Spek en maple syrup                    7

Appel en kaneelsuiker                    7 

SMOOTHIES
Ruby Rose                               4.75 
Aardbei en banaan

Passionate Duo                         4.75
Mango en passievucht

SAPPEN
Anti Hangover                          4.75
Komkommer en spinazie 

Pink sista                               4.75 
Rode biet en wortel

Verse jus d’orange                      3.8

Big Tom’s spiced tomato juice        3.5

KOFFIE
Espresso                            2.9

Dubbele espresso                 3.6

Macchiato                          2.9

Koffie Verkeerd                    3.6

Latte Macchiato                   3.6

Cappuccino                        3.2 

Flat white                           3.8

Americano                          2.9

Koffie                               2.9

Thee                                 2.9

Verse muntthee                   3.7

Verse gemberthee                3.7

Warme choco                        3

Slagroom                           0.5 

SWEETS
Appeltaart                              4.25
Met boterkoek-bodem

Carrotcake                              4.25
Klassiekertje, met walnoten

Witte chocolade cheesecake        4.25
Met frambozen. Do we need to say more?

Grandma’s Blueberry Muffin         4.25
Met blauwe bessen en amandelschaafsel

BREAKFAST AND BRUNCH
Vers fruit                                  4.25

Griekse yoghurt                            6
Met granola, honing en fruit

Kokos yoghurt (lacto free)             6.25
Met gepofte speld, fruit en honing

Wentelteefjes                              6.25
Van suikerbrood met bosvruchten jam

Bananabread                               4 

STOERE
KEUKENS

VAN
GEPASSIONEERDE

KOKS
DIE DE HELE 

CULINAIRE WERELD
VERTEGENWOORDIGEN

NU OOK MET EEN RUIM VEGAN ASSORTIMENT

Dames en heren, jongens en meisjes; 

mogen wij heel even jullie aandacht 

voor de Koekfabriek? Sinds een jaar of 2 

serveren wij hun koekjes bij je koffie, de koekjes zijn mega, 

mega lekker en bijzonder van smaak. Maar wat nog bijzon 

derder is: alle bakkers bij de Koekfabriek hebben een uitda 

gende positie tot de arbeidsmarkt en vinden bij de bakkerij 

een fijne werkplek. De positieve energie spat er vanaf, er 

wordt gebakken op volle toeren en de verkoop gaat erg goed. 

Zo goed zelfs, dat er nu al 124(!) werkplekken zijn gecreëerd. 

Dat móeten wij steunen, daarom een dikke advertorial: 
www.dekoekfabriek.com — Enjoy, Hiephoi!



Rioja                                                       39
Rioja, Spanje — De combi van Tempranillo en eikenhout, we love it. 

Een klassieker met een mooie balans tussen roodfruit en kruiden. 

Door het rijpen op eikenhouten geniet je van een goede, lange 

afdronk. 

BUBBELS
Cava                                                    6 | 30
Macabeo, Xarel lo en Pinot Noir. Sounds like a team, right? Prachtig 

strak en fris met een subtiele bubbel. 

Magnum (1.5 ltr)     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   50

Laurent Perrier                                          60
Fris, zuiver en elegant. Pak je moment!

Taittinger                                                 90
Beetje decadent, we know, maar soms móet je het leven vieren 

toch?

ALCOHOLVRIJ
Sinzero Chardonnay                                      5
Maipo Valley | Chili — Groengele kleur met geuren van tropisch 

fruit, vanille, abrikozen en blanke noten. In de smaak veel frisheid, 

een fijne bite en een echte 'wijn beleving". 

Sinzero Cabernet Sauvignon                       5 | 23
Maipo Valley | Chili — Tonen van zwart fruit en bramen, zoete 

specerijen zoals kaneel en kruidnagel. 

WIT
Sauvignon                                          4.75 | 23
Zuid Afrika — Deze sauvignon drinkt lekker weg, echt een alle 

mansvriend.

Chardonnay                                        4.75 | 23
Zuid Afrika — Zoals een chardonnay hoort te zijn, wat vettig en 

fruitig.

Pinot Grigio                                            6 | 30
Delle Venezië, Italië — Zacht, verleidelijk, perzik achtig. Staff’s 
favorite!

Verdejo                                                 6 | 30
Andosilla, Spanje  — Deze frisse, karaktervolle en soepele Verdejo zou 
zomaar je beste vriend(in) kunnen worden.

Greco                                                   7 | 35
Campania, Italië  — Lekker spannende, frisse en strakke wijn. Heb je 
tijd om deze Greco eens even beter te leren kennen? Iets kruidiger dan 
bijvoorbeeld een Pinot, lekker dus in de winter.

Sémillon                                                   45
Bordeaux, Frankrijk  — We love classics! Deze Sémillon -in een perfec-
te mix met Sauvignon Blanc- is dan ook lekker rijk en vol van smaak. 
Een tikkie op eikenhout gehad voor een goede afdronk.

ROSÉ
Cinsault                                            4.75 | 23
Frankrijk — Zomer of winter, met deze rosé op tafel schijnt de zon 

altijd.

Grenache                                           6.5 | 32
Aix en Provence, Frankrijk — Chateau Pigoudet staat voor kwaliteit 

en dat proef je: knapperig, verfrissend met tonen van framboos en 

grapefruit. Prachtig helder. Cheers.

AIX (0,75 ltr)                                             37.5
Aix en Provence, Frankrijk — Tikkeltje Gooisch wellicht, maar ja, nu 
we hier toch zijn. AIX is al jarenlang mega populair vanwege haar 
kleur, strakke smaak en frisse afdronk. AIX drink je samen, so invite!
Magnum (1.5 ltr)     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   65

ROOD
Merlot                                               4.75 | 23
Chili — Onze eerste keuze, lekker toegankelijk. 

Montepulciano                                     5.5 | 26
Abruzzo, Italië — Molto gustoso per tutti! Dat is Italiaans voor erg 

lekker voor iedereen.

Carménère Reserva                                  6 | 30
Central Valey, Chili — Deze mooie, ronde wijn met verfijnde tan 

nines en tonen van rijp zwart fruit, geeft je extra warmte op een 

regenachtige avond. Mocht je nog een glas willen bestellen, weet 

dan dat wij niet oordelen:)

WIJNEN

Tullamore Dew                                          4.5

Oban West 14 yrs (single malt)                        6.8

Dalwhinnie 15 yrs (single malt)                        6.2 

LIKEUREN   4.5

Amaretto

Baileys

Cointreau

Frangelico

Grand Marnier

Kahlua

COGNAC
Hennessy V.S                                               5

Remy Martin V.S.O.P.                                   5.5

Calvados                                                 5.5 

Vieux                                                      4.5 

FRISDRANKEN
Coca cola, zero                                         2,95 

Spa blauw, rood                                       2,95

Lipton Ice Tea                                          3.25

Lipton Ice Tea Green                                   3.25 

Cassis                                                   2,95

Fanta                                                    2,95

Sprite                                                    2,95

Ginger ale                                               3.25

Bitter Lemon                                           2,95

Tonic                                                     2,95

Rivella                                                  3,25 

Appelsap                                               3.25

Chocomel                                               2,95 

Fristi                                                     2,95 

Tomatensap                                            2,95

Marie Stella Maris 0.75                                   5
Plat of bruisend

Fever Tree tonic                                         3.8

Fever Tree Ginger Beer                                 3.8

Limonade (voor kids: 1)                                 2.5

SPECIAL COFFEE   6.5

Irish Coffee

Spanish Coffee

Italian Coffee

Baileys Coffee

WODKA
Ketel One                                                 4.5

Grey Goose                                               5.5 

RUM
Bacardi Blanca                                          3.9

Bacardi Negra                                                        4.5

Kraken Black Spiced Rum                             5.5

Havana Club                                               5 

WHISKY
Jack Daniels                                             4.5

Bulleit Bourbon                                         4.5

J.W. Black Label                                           5

MOCKTAILS (0.0%) 
Bob's Champagne                                         5
Ginger ale, tonic, aardbei

Heb er ‘ff geen Gin in                                      8
Damrak virgin, fever tree aromatic tonic, red fruit

HIGHBALLS  Stirred, not shaken

Lolita's kiss                                              9.5
Pineapple & cinnamon infused rum, ginger beer, orange and mint.

Harlem’s Mix                                              8.5
Dutch Vieux, Ginger ale and love. The old school combination. 

London Mule                                             9.5
Whiskey, ginger beer, lemon and mint.

COCKTAILS  It's a flirt!

P*rnstar Martini                                          10
Don’t be fooled by the name. I’m pretty sweet though. Try me, I’ll 
welcome you to my passionate world of vanilla, fruit, lemon and 
spirits. I’m sweet but profound.

Espresso Martini                                      10.5 
“A double shot espresso, wodka and some liquor please. Shaken, 

not stirred.” Said this very, very charming person. It will melt you.

Amaretto Sour                                            9 
Take a deep look in my almond brown eyes and drown in the soft 

layer of foam; Amaretto, hint of lemon juice and egg white.

Aperol Spritz                                              9
I might be bittersweet, but oh so charming. I will be your sunshine 

on a rainy day; Aperol, cava, topped off with sparkling soda. 

COCKTAILS

French Coffee

Brasil Coffee

Coffee 43

GIN & TONIC
Mixed with the best matching Fever Tree Tonics! 

Damrak | sinaasappel | rozemarijn                    11

Hendricks | komkommer                               11

Gordon’s Pink | fruit                                     11

Tanqueray | limoen                                       10

Tanqueray Blackcurrant  | blauwe bes                11

SPARKLING SODA’S
This is thé upcoming drink in the US, and now in the Netherlands; 

Hard seltzers. And oh boy, this is dangerously refreshing!

STËLZ Mango 4.5%                                       5
Alcohol infused sparkling water with subtle mango flavour

STËLZ Raspberry 4.5%                                   5
CRTL+C, CRTL+V from the one above. Remove "mango", 

add "raspberry" 

Licor 43

Sambuca

Tia Maria

Tequila

Limoncello



Caliente borrelplank (2 pers | 4 pers)          10 | 19.5

Ebi Furai                                                  6.5

Bitterballen                                            8.25

Bittergarnituur                                12 st | 10.75

Bruschetta’s                                       6 st | 8.5

Calamaris                                                   8

Notenmix                                                  4.25

Tom Chien                                                   6

Vegan Bitterballen                                           8

Chicken bucket                                          8.5

Mini Burrito's (6 st)                                       6.5

Flatbread                                               4.25

Uienringen                                                   6.5

Nachos guacamole                                        10

Gyoza                                                     5.5
Chicken or Vegatarian 

Gamba’s in tempura                                    9.5

Ha Kau                                                      6

Pimientos de Padron                                       6.5

Cha Gio                                                      4
Chicken or Veggie

HOUTOVENTJE
TOMATENSAUS, KAAS, MOZZARELLA, PARMAHAM, RUCOLA, PARMEZAAN — 9

VIET BOWL
RICE OR VERMICELLI BOWL, WITH VEGETABLES AND CHOOSE: 
BEEF | CHICKEN | SHRIMP | TOFU     — 10

POKÉBOWL
CRUNCHY CHICKEN, SALMON, TUNA, SHRIMP OR TOFU — 10

CHOCOLADE TAARTJE
WARM GESERVEERD, MET VANILLE-IJS
EN FRUIT — 6.5

SWEET HOTDOG
MET GEBAKKEN UITJES, MAIS , 
MAYO EN KETCHUP — 6.75

TIRAMISU
KLASSIEKER, ZOALS ‘IE HOORT TE ZIJN! — 5.5

CEVICHE NIKKEI
ZEEBAARS - “LECHE DE TIGRE” - SOJA - 
AVOCADO — 10

VISPLATEAU
HARING, GEROOKTE ZALM, PALING EN TOAST — 10

VIETNAMESE CHICKEN BUCKET
DIPSAUCE: CHILISAUCE AND SATÉHOISIN SAUCE — 8.5

LARGE BASKET OF DIMSUM
FILLED WITH A VARIETY OF DUMPLINGS (15PCS) — 19.5

BOERENHAM MET KAAS TOSTI
OP ZUURDESEMBROOD GESERVEERD. SOMS ZIJN DE SIMPELSTE DINGEN
DE LEKKERSTE! — 4.75

CRUNCHY LEWIS BURGER
CRUNCHY NOCHICKEN BURGER MET SLA, TOMAAT, RODE UI EN CHILI-MAYO — 9.5

ARGENTIJNSE BARBECUEPLANK
DIAMANTHAAS - GEROOSTERDE AARDAPPEL - CHIMICHURRI — 10 (90GR) | 19.5 (180GR)

ZOETE AARDAPPELFRITES
BASILICUM- OF TRUFFELMAYONAISE, MET GESMOLTEN PARMEZAANSE KAAS
OF VEGAN MAYONAISE — 5.75

OUR FAVOURITES
Kijk, we houden van alles wat we serveren, laat dat voorop staan. Maar wij snappen ook dat je soms wilt dat 

iemand anders voor je beslist. Je wilt liever in de ogen van je date verdrinken dan de krant doorspitten. Je 

omgeving is spannender dan de typografie van de krant. We get it! Daarom helpen wij je graag. Op deze pagina 

vind je our favourites.  Alles voor je avondje, van overheerlijke cocktail tot tijdloze tosti. 

We got your back.

ONZE BORREL FAVO'S



BREAKFAST AND BRUNCH
Vers fruit                                                    4.25

Griekse yoghurt                                               6
Met granola, honing en fruit

Kokos yoghurt (lacto free)                                6.25
Gepofte speld, fruit en honing

Wentelteefjes                                               6.55
Van suikerbrood met bosvruchten jam

Bananabread                                                  4

EGGS
Op zuurdesem geserveerd

Roerei                                                        6.5
Met spek, zalm of kaas-tomaat

Eggs Benedict                                              8.5
Met spek of zalm 

Extra avocado    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1

Extra parmezaan    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1

BREAKFAST
OF

CHAMPIONS

OPEN ALL DAY OPEN ALL DAY OPEN A
BRUNCH

OF

THE BRAVE
BROOD 
Van Matthijs Boon

Philly cheese steak                                       7.25
Op een wit puntje, met beef, gebakken ui, pepermayonaise en cheddar

Carpaccio                                                     6
Op een ciabatta, met truffelmayo en parmezaan

Ossenworst                                                  6
Met piccalilly en zuur 

Pulled chicken                                               7
Op een ciabatta, met piment d'Espelette

Oude kaas                                                     7
Op een ciabatta, met mosterdmayonaise en tomaat

Baba Ganoush                                               7
Op een ciabatta, met aubergine en fêta

Kroket                                              4.5 | 7 (2 st)
Rundvleeskroket op een wit bolletje

PANCAKES
Nutella en vers fruit                                        7

Spek en maple syrup                                     7

Appel en kaneelsuiker                                      7 

TOSTI’S
Ham kaas                                               4.75
Jonge kaas en boerenham

Pulled Chicken                                          6.5
Piri-piri style, kaas en ui

Gruyère kaas                                               6.5
Met uienchutney en spinazie 

Oude kaas                                                 6.5 
Met pastrami, tomaat en mosterd-mayo 

Kids beef burger met ketchup                            5

Kids hotdog met ketchup                              4.75

Vanille ijs met spikkels                                4.25

Raketje                                                        1BURGERS!

ALL DAY
ALL NIGHT

Hamburger                                                  9
Sla, tomaat, bacon, augurk en burgersaus

Cheeseburger                                             9.5
Sla, tomaat, bacon, augurk, cheddar en burgersaus

Adds:

Gebakken Uienring                                         1

Dubbele burger                                              3

Merinquetaartje                                            6.5
Met roomijs, caramel en hazelnoot (glutenvrij)

Warm chocolade taartje                                   6.5
Met vanille-ijs en fruit

Macaron                                                   5.25
IJsmacaron met rood fruit

Churros                                                      6.5
Met kaneelsuiker en choco-karamelsaus

Limoen cheesecake                                         7
Met vanilleijs

IJstaart Dame Blanche                                     6.5
Vanille ijs en chocolade

Tartelette                                                     6.5
Met passievrucht en praline 

DESSERTS

KIDS

Oude kaas                                                    5

Ossenworst                                              5.5

Olijven                                                        4

Notenmix +/  100 gr.                                             4.25

Kaasplateau                                               11
3 kazen met toppings

Charcuterie                                               11
3 vleeswaren met toppings

La plancha                                                11
Manchego, chorizo en olijven

Amsterdams plateau                                  11
Ossenworst, leverworst, oude kaas 

Bitterballen 8st.                                       8.25

Krokante kippendijen                                 8.25

Kaastengels                                                  8

Vlammetjes                                              7.5

Bittergarnituur (12 st.)                              10.75
Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes

Bittergarnituur (24 st.)                                  20

Vega vlammetjes                                               8

Hamburger                                             8.75
Bacon, sla, tomaat en burgersaus

Cheeseburger                                            9.5
Bacon, cheddar, tomaat en burgersaus

Flat bread                                                5.5
Met Aioli, hummus of crème fraîche

100% simmentaler rund, geserveerd op brioche



MR VEGAN BORRELPLANK  10
2 pers | 9.9  —  4 pers | 19.5

Mix van bovenstaande hapjes 

DESSERTS
Magnum Deluxe                                           5.75
Met chocoladesaus, pistache & speculoos

Orange Brownie                                            5.75
Glutenvrij met sinaasappel

Montgomery’s Maple & Pecan                           3.75
Lekkerste vegan roomijs dat er bestaat!

Montgomery’s Classic Vanilla                            3.75
Lekkerste vegan roomijs dat er bestaat!

BROODJES
Brood Creamy Avocado Bagel                            6.75
Met avocado, tomaat en rode ui

Scrambled Tofu                                              7.5
Met bacon en peterselie

Pink Ciabatta                                                7.5
Rode bieten hummus, fetah, rucola en geroosterde zaden

BOWLS
Pink Pitaya Bowl                                             8
Mango, pitaya, banaan, havermelk, granola en toppings 

Acai Na Tigela                                               8.5
Acai, guarana, banaan, amandelmelk, pindakaas, granola en toppings

CURRY’S
Thai Coconut Curry                                       9.75
Rijst, verse groente, cashewnoten, koriander, bosui en rode peper

Optioneel met tempeh of kipstuckjes                          + 2

Durban Curry                                              9.75
Rijst, verse groenten, pindakaas en kerrie kruiden

Java Curry                                                  9.75
Rijst, sperziebonen, broccoli, rendang, koriander en rode peper

SOEPEN
 (incl. pitabrood)

Thaise Broccolisoep                                          6.5

#MRVEGANFOODBAR 
#THEFUTUREISVEGAN

#LETSMAKETHEWORLDABETTERPLACE

Crema di Pomodori                                                      6.5

Roasted pumpkin soup                                      6.5

SALADBOWLS
Tempeh Lover                                                   9.9
Sla, rijst, sticky tempeh, komkommer, tomaat, broccoli, bloemkool, 

sesam, thaise currydressing

Falafel Bowl                                                    9.9
Sla, quinoa, kikkerewten, falafel, avocado, komkommer, bloemkool, 

tomaat, mais, sesamdressing

Mr. Vegan Sushi Bowl                                          9.9
Sla, rijst, edamame, NoFish-Sashimi, komkommer, tomaat, broccoli, 

wakame, avocado, nori-crunch, sesam en wasabi-sojadressing

Fetah & Veggies bowl                                       9.75
Sla, quinoa, fetah, tomaat, komkommer, bloemkool, broccoli, mais, 

hummus, rode ui en granaatappeldressing 

BURGERS
Future Burger                                                 9.5
Sla, tomaat, augurk, cheddar, jalapenos, nacho’s, gebakken ui 

en sriracha-mayo

Classic Mr. Vegan Burger                                      9
Sla, tomaat, augurk, cheddar, gebakken ui en mayonaise

Crunchy Lewis Burger                                         9.5
Crunchy  NoChicken Burger met sla, tomaat, rode ui en chili-mayo

Falafel Burger                                                  9.5
Sla, tomaat, gegrilde paprika, gebakken ui, augurk, en tahini-mayo

Gooische Burger                                               9.9
Sla tomaat, parmezaen, tomaat, augurk, uienringen en truffel-mayo 

JUNKFOOD
Mr Vegan Kapsalon                                           9.9
Frietjes, shoarma, tomaat, komkommer, gesmolten vegan kaas, 

jalapenos en knoflooksaus 

Sweet Hotdog                                                 6.75
Met gebakken uitjes, mais , mayo en ketchup

Spicy Hotdog                                                 6.75
Met gebakken uitjes, jalapenos, sriracha-mayo

Pita Shoarma                                                 6.5
Met sla, ui en knoflooksaus

Pita Falafel                                                    6.9
Met sla, ui en tahini-mayo

SNACKS
Bitterballen                                                     8
Met mosterd

Thaise bitterballen                                           8
Met chilisaus

Uienringen                                                  6.5

Mixed fried snacks (10pcs/20pcs)            9.75 | 18.75
Mix van gefrituurde vegan snacks

Mini pita’s met hummus dips                              5.5

Pimientos de Padron                                        6.5

Groente met hummus dips                                 6.5

Avocado fries met chilisaus                                7.5

Falafelbites met tahini mayo                              6.5

TASTY BITES
AT THE

PLANTBASED FOODBAR

PIZZA’S 
Margherita                                                  7
Tomatensaus, kaas 

Salami                                                      8
Tomatensaus, kaas, salami

Prosciutto                                                  8
Tomatensaus, kaas, ham

Tonno                                                       9 
Tomatensaus, tonijn, ui, kappertjes 

Pollo                                                         9
Tomatensaus, kaas, pulled chicken, ui, paprika

Caprese                                                     8.5
Tomatensaus, kaas, tomaat, mozzarella, rucola, parmezaan

Quattro formaggi                                            9
Tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaan

Houtoventje                                             9.5
Tomatensaus, kaas, mozzarella, parmaham, rucola, parmezaan

Flammkuchen Pancetta                                 8
Room, crème fraîche, ui, pancetta, bieslook, parmezaan

Flammkuchen Vega                                         8
Room, crème fraîche, ui, champignon, zongedroogde tomaat, bieslook, 

parmezaan

Spicy Pepperoni                                             9
Tomatensaus, kaas, paprika, rode ui, pepers, diavoluni, chili olie

Tartufo                                                        8.5
Tomatensaus, kaas, diavoluni, champignon, truffelolie

Funghi                                                       7.5
Tomatensaus, kaas, champignons 

Bolognese                                                   8.5
Tomatensaus, kaas, gehakt, rode ui, mozzarella 

Vegetariana                                                    9
Tomatensaus, kaas,  champignons, paprika, rode ui, 

cherry tomaten, artisjok 

Napoli                                                         8
Tomatensaus, kaas, ansjovis, olijven, kappertjes 

LUNCH (TOT 17:00)
Ciabatta Tuna melt                                          8
Met tonijnsalade, mozzarella

Ciabatta Caprese        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7.5
Ciabatta met buffelmozzarella, tomaat, pesto, rucola, pijnboompitjes

Ciabatta Parmaham                                       7.5
Avocado, tomaat, parmaham, chili-mayonaise

Ciabatta Rosbief                                           7.5
Met ansjovis-mayo, pijnboompitten, rucola en parmezaan  

PASTA’S
Pasta Bolognese                                          8
Penne, gehakt, tomatensaus, parmezaan

Pasta Pesto        -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    8.5
Penne, rode ui, champignon, zongedroogde tomaten, room, 

pesto, rucola, parmezaan

Pasta all’Arrabbiata        -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   8
Penne, tomatensaus, cherrytomaten, , pittige olie, rucola

Pasta Carbonara                                          8
Pancetta, room, ei, bieslook, parmezaan

ANTIPASTI
Bruschetta’s                                       6 st | 8.5
Je hebt keuze uit twee soorten:

- Parmaham & knoflookolie

- Artisjok & parmezaan

- Tomaat, basilicum & pesto

- Tomaat, buffel mozzarella, basilicum & balsamico

- Tonijnsalade

- Rosbief met ansjovis-mayo, pijnboompitten en parmezaan

Carpaccio al Tartufo                                       8
Rauwe ossenhaas, parmezaan, rucola, pijnboompitten, kappertjes, 

truffelmayonaise

Carpaccio al Pesto                                        8
Rauwe ossenhaas, pesto, rode ui, zongedroogde tomaten,

pijnboompitjes, rucola, parmezaan

DOLCE 
Huisgemaakte tiramisu                                  6.5

Pizza cioccolato                                           8.5
Nutella, aardbei en banaan 

Grand Dessert                                          16.5
Proeverij van 4 verschillende desserts (2 personen)



BORREL 
Onze authentieke Latijns-Amerikaanse borrelhapjes zijn 

perfect om te delen!

Mini burritos (6 st)                                           6.5
Zwarte bonen - kaas - salsa

Tostadas met makreelrillette (6 st)                        7
Chipotle - rode ui - limoen 

Spicy chicken wings (6 st)                                   9 
Crème fraîche - chipotle - koriander 

Mexicaanse gehaktballetjes (6 st)                       6.5
Chipotle mayonaise - salsa

Caliente borrelplank                              2 pers | 10 
Een proeverij van de verschillende borrelgerechtjes (4 pers | 19.5)

STEAMED DIM SUM
Ha Kau                                                            6
Smooth shrimp dumplings (4 pcs)

Siu Mai Beef                                                   5.5
Dumplings filled with beef (4 pcs)

Siu Mai Chicken                                              5.5
Dumplings filled with chicken (4 pcs)

Shiitake Dumpling                                               5.5
Vegan dumplings filled with mushrooms (3 pcs)

Large basket of dumplings    -  -  -  -  -   15 st | 19.5
Filled with a variety of dumplings

FRIED DIM SUM
Tja Seu Kau                                                   5.5
Crunchy shrimp ravioli (4 pcs)

Wonton                                                         5.5
Chinese dumpling with chicken (4 pcs)

Mai Lee Kuun                                                      4
Mini springrolls (8 pcs)

Seafood ball                                                        6
Fried seafood “bitterballen" (4pcs) 

Seaweed roll                                                    5.5
Crispy fried roll filled with vegetables (4pcs) 

JAPANESE SNACKS
Edamame                                                         5
Japanese soyabeans 

Ebi Furai                                                       6.5
Fried shrimps (4pcs) 

Yakitori                                                            6
Skewers with chicken (4pcs) 

Gyoza                                                          5.5
Fried dumplings filled with a filling of your choice

Chicken (4pcs)

Vegetarian (4pcs) 

PÓKE BOWLS 
Aloha Salmon Bowl                                        10

Teriyaki Chicken Bowl                                     10

Spicy Kimchi Tuna Bowl                                   10

Shrimp Delight Bowl                                       10

Tofu Veggie Bowl                                                10

MAKI’S 
Cucumber (6 pcs)                                             3.5

Avocado (6 pcs)                                              3.75

Salmon (6 pcs)                                               4

Tuna (6 pcs)                                                 4.5

SASHIMI 
Salmon (6 pcs)                                               8

Tuna (6 pcs)                                                  9

Salmon Tataki (6 pcs)                                      10

Sashimi Mix (10 pcs)                                    15.5

NIGIRI’S (2 PCS)

Salmon                                                     4.25

Tuna                                                           4.5

Flaming Salmon                                           4.75
With Japanese mayo and fishroe

Flaming Tuna                                                    5
With Japanese mayo and fishroe

TEMAKI (HANDROLLS)
Salmon Avocado                                                5

California                                                        5

Tuna                                                              5

Veggie                                                           4.5

Shrimp                                                           5

INSIDE-OUT ROLLS     -    -    -    -    -    -  4pcs  |  8pcs

Enter the Dragonroll                                7  |  13.5
Fried shrimp and avocado with eel and teriyakisauce  on top

Californian Dreamroll                              5.5  |  10
Surimi and avocado topped off with fishroe

Flaming Salmon                                     7  |  13.5
Raw salmon, flamed salmon, avocado, spring onions and more 

Flaming Tuna                                         7  |  13.5
Raw and flamed tuna, avocado, cucumber, fried onions and more 

Crunchy  Teriyaki Chicken                          6  |  11.5
Chicken fillet, cucumber, sesame topped off with teriyakisauce 

Mixed up Salmon and Tuna                     6.5  |  12.5
Salmon, tuna and avocado with mayo and fishroe

Spicy Sriracha Tuna                                 6  |  11.5
Raw tuna, cucumber, five spices and srirachamayonaise

Veggie power                                             5  |  9.5
Vegetarian roll with mango, cucumber, avocado and sesame 

NACHO'S 
Onze nachos worden warm geserveerd met tomatensalsa, jalapeño, 

kaassaus en crème fraîche

Classico                                                        8

Guacamole                                                    10

Pulled Beef                                                   10

Vegan nachos                                                   9

SIDES
U kunt uw gerecht nog completer maken met de volgende items

Portie guacamole                                              2.5

Kleine portie nachos                                          3.5

Gemengde salade                                             6.5
Avocado - radijs - limoendressing

QUESADILLA XL 6.5
Quesadilla XL                                                6.5
Tarwetortilla met gesmolten kaas, tomatensalsa en chipotle

mayonaise

Quesadilla XL met extra vulling                           8.5
Kip salsa - Biefstuk - Geroosterd rund        - Paddenstoelen        - al 

Pastor (varken)        - Chorizo

Kinderquesadilla                                             3.5

BARBECUE PLANKEN
KLEIN | 10  —  GROOT | 19.5 
Onze planken kunt u uitstekend voor meerdere personen bestellen.

Mexicaanse spareribs
Koolsla - gepofte aardappel - sinaasappel- achiotemarinade

Argentijns rund
Diamanthaas - gepofte aardappel - chimichurri

TACOPLANK
Laat je verrassen door een selectie van de chef’s favoriete taco’s                            

3 st | 10 — 6 st | 19

Caliente is gespecialiseerd 

in authentieke gerechten 

uit de Latijns Amerikaanse 

keuken. Om dit te kunnen 

realiseren maken wij alles 

zelf op traditionele wijze.  

LUNCH
Verkrijgbaar tot 18:00

Argentijnse steak sandwich                              8.5
Chimichurri - tomaat - chipotle mayonaise

Pulled beef burger                                          8
Chipotle mayonaise - sla - ui

Caliente club sandwich                                   9.5
Kip - avocado - tomaat (geserveerd met nachos)

Broodje gerookte makreel                                 7.5
Chipotle - avocado - rode ui

BURRITOS 10
Deze enorme wrap wordt standaard geserveerd met bonen, sla, 

rijst, maïs en crème fraîche. Keuze uit:

Kip salsa   Biefstuk kaas          Geroosterd Rund          

Paddenstoelen        Makreel   Al Pastor (varken)

TACOS 7.5
Softshell tacos (2 st) van blauwe maïs (glutenvrij), geserveerd met 

habanero salsa en limoen

Kip salsa   Biefstuk kaas   Geroosterd Rund  

Paddenstoelen        Makreel   Al Pastor (varken)

CHEVICES
Dit fantastische Peruaanse gerecht wordt bereid met 

rauwe vis en limoen

Ceviche classico                                            10
Zeebaars - “leche de tigre” - zoete aardappel - Peruaanse maïs

Ceviche mixto                                                10
Zeebaars - pulpo - “leche de tigre” - zoete aardappel - peperpasta 

Ceviche Nikkei (Japanse stijl)                            10
Zeebaars - “leche de tigre” - soja - avocado



ZOETE AARDAPPEL FRITES  5.75
Basilicummayonaise en Parmezaansekaas  |  Truffelmayonaise en 

Parmezaansekaas  |  Vegan mayonaise

GOOISCHE FRITES  4.75
Limoenmayonaise & sweet-chili  |  Truffelmayonaise  |  

Saté creme met seroendeng en gebakken uitjes   |  

Vegan mayonaise

GROENTE FRITES  5
Vegan mayonaise

GOOISCHE FRITES
PULLED SALMON  7.5

Limoen mayo, bosui, kaantjes  |  Wasabi mayo, bosui, flakes

FLUFFY BREAD
Gerookte zalm                                               7

Roomkaas, groene kruiden, salade

Tonijnsalade                                                  7
Sjalot, limoen mayo, waterkers

Garnalenkroket                                              7
Met limoen mayo en komkommer

SALADES
Fisherman's salad                                         9.5
Quinoa, granaatappel, komkommer, ei, mosterd-dille dressing, 

Keuze uit: gerookte zalm of gerookte makreel

KOUD
Visplateau                                                   10
Haring, gerookte zalm, paling en toast

Zalmcarpaccio                                              10
Dille-crème, radijs en komkommer 

Tonijntartaar                                 10
Wasabi-mayo, ponzu en avocado

Sardines                                     10
Met toast en aïoli

OESTERS
CREUSES NORMANDE 3

KLASSIEK OF

GIN TONIC
PER TWEE
PER ZES

7.5
18

KAVIAAR
GESERVEERD MET BLINI'S, EI, BIESLOOK, 

SJALOT EN CRÈME FRAÎCHE

BAERI CLASSIC
10 GRAM – 25

HARINGKUIT
20 GRAM – 8.5

WARM
Gebakken gamba’s in knoflook olie                  8.75
In knoflookolie en citroen

Vissoep                                                    8.5
Met rouille en croutons

Gekookte mosselen                                     9.5
In Gooisch bier

Garnalenkroketjes                                     8.75

Kibbelkabeljauw                                       8.75

Calamares                                                  8

Gamba’s in tempura                                      9.5

Vistrio                                                    9,75
Kabeljauw, calamares, garnalenkroketjes

Visfrites                                                   7.5

Gefrituurde mosselen in thaise Tom yum saus  8.25

Chiporones met piment mayo                       8.25

PINOT GRIGIO
Per glas 6 / per fles 30

COMBINEREN
KUN JE LEREN

FRITES

Vrij vertaald; Gefrituurde mini inkvisjes, in een soort 
peper mayo

Que?

CLASSICS
Goi Cuon / Springrolls                                    6.5 
Rice paper springrolls filled with rice vermicelli, lettuce and 

vegetables. Dipsauce: Satéhoisin and Saigon dressing

Choose:  Beef | Chicken | Shrimp | Tofu

Banh Xeo                                                     9
Crispy Vietnamese rice pancake made with coco milk with 

taugé and salad.

Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu

Duck Roll                                               2 st | 9
Vietnamese crêpes filled with duck and vegetables. 

Served with hoisin sauce

BOWLS
Wok & Xoi                                                    10
Sticky rice and stir-fried vegetables, served with:

Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu

Viet bowl                                                     10
Rice or vermicelli bowl, with salads and fried springroll

Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu

Hanoi Salad                                                  9
Fresh Vietnamese salad with homemade dressing with fried onions 

and crushed peanuts.

Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu

AUTHENTICS
Lamb Rack (2 pcs)                                        9.5
Grilled Lamb-rack with vietnamese seasoning, baked garlic, spring 

onions and vietnamese soy sauce. 

Grilled duck (5 pcs)                                         7
Duck breast fillet with sesame, spring onions and teriyaki sauce

Beef teriyaki                                                  8
Marinated sliced beef pieces with baked garlic, spring onions and 

teriyaki sauce

Sweet chili wok                                              9
Shrimps and tofu baked in chilisaus with vegetables, sesame and 

spring onions

PHO 9
Authentic rice noodle soup 
after grandma Bui’s recipe

Choose: Beef | Chicken | Shrimp | 

Pork | Tofu

VIET RAMEN 9.5

Thick udon noodle soup 
with chicken, shrimps, 
Tja siew and boiled egg

FRIED SNACKS 
Vietnamese Chicken Bucket                             8.5
Dipsause: Chilisauce and satéhoisin

Spicy Chicken Bucket                                      8.5
Asian style chicken bucket with spicy sauce, sesame seeds 

and spring onions

Cha Gio                                                  2 st | 4
Fried Vietnamese springrolls

Choose: Chicken | Veggie

Nem Hanoi                                             5 st | 6.5
Authentic traditional chicken springroll wrapped in rice paper  

Tom Chien                                            6 st | 6.5
Big breaded black tiger shrimps

U SO SWEET 
Baka Bana                                                4 st | 6
Fried banana with powderd sugar or homemade hoisin peanut sauce

SOEPEN

SATÉ VAN JOU
SATÉ VAN MIJ

2 pcs   8  |  4 pcs   15

Vietnamese style bbq skrewers
Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu

BBQ SKEWERS

2 pers. | Mix of Viet Kitchen’s
most populair dishes!

SHARE SAIGON 10



GOOISCH GOUD                  2.95  |  3.75  |  4.5  |  6.5
5%   28 IBU* — Onze ‘Urtyp Pilsner’ is ongefilterd en ongepasteu 

riseerd. Deze pils is geïnspireerd op deTsjechische pils, is rijker aan 

smaak dan een standaard Nederlandse pils en heeft het verfijnde 

aroma van klassieke Duitse hopsoorten, intussen zeer gewaardeerd 

en onderscheiden met een medaille. Rechtstreeks vanuit de lager 

tank van de brouwer in je glas. Verser kan niet!

GOOISCH WIT                                          4.75
4,5%   18 IBU* — Een ‘Weizen’  stijl bier op basis van boekweit, een 

Buchweizen dus ;) Met het karakteristieke ‘bananen  aroma’ uit de 

weizengist en het romig mondgevoel van een tarwebier. Kruidig door 

de boekweit, met een fris en makkelijk doordrinkbaar karakter.

GOOISCH BLOND                                      4.75
5.5%   27 IBU* — Een vol, ‘Blond’ bier, maar dan volgens het recept 

van de Gooische Bierbrouwerij, namelijk met boekweit. Mild bitter 

met een zacht hoparoma. De boekweit geeft dit bier een frisse krui 

digheid. Het eerste bier waar de Gooische Bierbrouwerij in 2010 mee 

op de markt kwam.

GOOISCHE GRAPE ALE (op fles)                   5.75
7.5%   18 IBU* — Laat je verrassen door dit ‘hybride’ bier, gemaakt 

met witte druiven van Landgoed Zonnestraal in Hilversum. 

GOOISCHE BUBBEL  (op fles)                       5.25
9%   26 IBU* — Dé hit in ‘t Gooi waar iedereen   ook de niet grote 

bierdrinker   mee wegloopt: een sterk blond bier met champagne gist! 

De combinatie van de friszoete moutsmaak, de bloemige neus en de 

droge, champagne  achtige afdronk maken dit zware bier gevaaaaar 

lijk doordrinkbaar.

GOOISCH ROOD                             4.75
5.5%   24 IBU* — Deze ‘Rood’ is een ‘Red Lager’, oftewel 

een lekker doordrinkbaar, ondergistend, amberkleurig bier. 

Geniet hier van de mooie balans tussen de karamelachtige 

mouten en het frisse hoparoma van de Duitse aromahop 

Mandarina Bavaria.

GOOISCHE PRÄSENTATOR               5.25
7%   24 IBU* — Deze zacht zoete ‘Doppelbock’ wordt 

met geroosterde boekweit (kasja) gebrouwen. De naam is 

traditioneel (want doppelbockennamen eindigen traditio 

neel op  ator) èn Gooisch: de Präsentator is een ode aan 

Hilversum Mediastad, onze thuisbasis.

GOOISCH TRIPEL                                       5.5
9%   31 IBU* — Een klassieke goudkleurige ‘Tripel’ maar dan ge 

maakt met Triticale, een kruising van tarwe en rogge, een gewas dat 

verbouwd wordt in Laren door de Stichting Oude Landbouwgewassen 

Laren (SOLL). Een écht lokaal bier dus. Een zilveren medaille op de 

Dutch Beer Challenge èn door een onafhankelijk panel uitgeroepen 

tot het Lekkerste Bier van het Gooi!

GOOISCHE BOCK                                      5.25
7%   25 IBU* — Niet alleen in de herfst maar lekker in alle seizoenen! 

Deze prijswinnende roggebock heeft door z’n hoger alcoholpercenta 

ge een verwarmend karakter en een vleugje rookmout

GOOISCH IPA                                           5.25
5,5%   40 IBU* — Gemaakt met 4 Duitse hopsoorten en daardoor 

iets milder dan de meeste Amerikaans gehopte IPA’s. Omdat wij onze 

grondstoffen bij voorkeur ‘uit de buurt’ halen, zijn we op zoek gegaan 

naar Europese hoppen met mooie frisfruitige bitterheid.

GOOISCH SAISON (op fles)                          5.25
6,5%   28 IBU* — Frisse ‘Saison’ gebrouwen met Sint Jans Rogge van 

de oude engen (akkers) rond Laren. De rogge dankt zijn naam aan de 

oogsttijd rond Sint Jan op 24 juni en is op authentieke wijze verbouwd 

door de Stichting Oude Landbouw 

gewassen Laren. Rogge geeft dit droge bier een klein zoetje mee. 

Bekroond met een zilveren medaille op de Dutch Beer Challenge.

GOOISCH ZWART                                     5.25
6%   24 IBU* — Een ‘Schwarz’ is een ondergistend bier net zoals Pils. 

Met z’n geroosterde mout lijkt het op een Stout, maar dan lichter, 

minder bitter en wat ‘aardser’. Het bier laat zich geweldig combineren 

met elk gerecht: probeer het vooral bij gegrild vlees, kaas of brood.

GOOISCHE WINTER                                            5.25
9%   26 IBU* — Met Gooische Winter wordt het gebied tussen bier 

en wijn verkend; ‘Winter’ is een volmoutbier met een geur vol van 

specerijtonen; anijs, piment en peperbessen. De smaak is rond en 

zoet als van een klassieke ‘barleywine’, het gebruik van wijngist geeft 

het bier een nasmaak die refereert aan de kenmerkende tannines van 

een rode wijn.

GOOISCH STOUT                                       5.25
8%   37 IBU* — Deze Stout is gebrouwen in met lokale haver. Haver 

geeft dit bier een romig mondgevoel en de geroosterde mout een 

koffie achtige smaak.

GOOISCHE BARRELAGED BIEREN (op fles)      8.5
Regelmatig komen we mooie vaten (barrels) tegen. Onze brouwer 

legt daar graag z’n bieren een paar maanden op te rusten. Iedere 

keer worden er nieuwe combinaties van bieren (bock, tripel, stout) en 

vaten (wijn, rum, whiskey) gemaakt. Dit 'barrel  agen' maakt dit volle 

bier nog rijker en robuust van smaak. Vraag naar het huidige aanbod!

MINDER ALCOHOL
GOOISCH LICHT (<0,5%)                            4.25
Met minder dan 0,5% is dit bier heerlijk licht; in smaak, in alcohol èn 

in caloriëtjes. De sportiefste dorstlesser uit het Gooi! Eindelijk een 

bier waarvan je nèt zoveel kunt drinken als je wilt ;)v

VANDESTREEK PLAYGROUND IPA (<0,5%)   4.75
Deze IPA is gebrouwen met 5 soorten Amerikaanse hop, maar bevat 

nagenoeg geen alcohol! Hierdoor ruik en proef je wél de smaken van 

citrusvruchten, tropisch fruit en aangename bitterheid, maar kun je 

na het drinken nog veilig in de auto stappen.

LOWLANDER WIT (<0,0%)                          4.75
Lowlander 0.00% Wit is het allereerste alcoholvrije bier van de Am 

sterdamse brouwerij. Een échte 0.00% met 100% natuurlijke smaak 

van sinaasappel  en citroenschillen. Dorstlessend en verfrissend.

RADLER (0% OF 2%)                                  4.75
Een verfrissende mix van (alcoholvrij) bier en natuurlijke citrus 

limonade. Licht troebel, fruitig, gebalanceerd zoet met aangename 

frisse afdronk en fijne schuimkraag.

MALT (0%)                                               4.75
Een alcoholvrij bier met duidelijke tonen van hop.

Plezierig in afdronk met een graanachtige zoetheid en een frisse bite.

Proef de bieren van de Gooische Bierbrouwerij 

met een ‘flight’ van 4 verschillende bieren — 6.5

GOOISCHE
PROEVERIJ

VACATURE

HEY! KOM JIJ HIER VAKER?
WIJ ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR 
ENTHOUSIASTE COLLEGA’S VOOR OVERDAG, 
‘S AVONDS & WEEKENDEN.
Mail je cv en (korte) motivatiebrief naar
solliciteren@mouthilversum.nl. 
See you soon!

Tijdens deze informele rondleiding neem je een kijkje in de brouwerij, 

wordt uitleg gegeven over het brouwproces en hoor je het verhaal 

over het ontstaan van de brouwerij. Je proeft drie heerlijke Gooische 

bieren en heb je de gelegenheid daar alles over te vragen! Per per 

soon kost de rondleiding met proeverij € 20, 

Voor meer informatie of online aanmelden kan je kijken op: 

www.gooischebierbrouwerij.nl

Wil je de Gooische Bierbrouwerij bezoeken met een groep of bedrijf? 

Stuur een mail naar: info@gooischebierbrouwerij.nl

CHECK DE WEBSITE VOOR INFO EN DATA!

*IBU = ‘International Bitterness Units’, de eenheid waarin de 

bitterheid van een bier wordt uitgedrukt.

VAN AUTOPALACE DE WIT TOT

MOUT

Het gebouw was de loop der jaren geheel in verval geraakt. Het was 

als een rechthoekige ‘doos’ ingepakt met armoedige gevelbeplating. 

Ook aan de binnenzijde was niets zichtbaar van het schaaldak met 

grote daklichten. De Eurobioscoop was misschien wel het lelijkste 

gebouw van Hilversum op een van de meest prominent plekken in het 

centrum.

Het gebouw was bijna gesloopt, maar gelukkig zijn alle krachten 

verenigd om dit gebouw te behouden. De voorgevel in Art Nou 

veau stijl is gerestaureerd. Bestaande resten zijn weer zichtbaar 

gemaakt en er zijn veel elementen teruggebracht naar origineel ont 

werp. Het prachtige schaaldak is hersteld en de ramen in het dak zijn 

weer open gemaakt. Er zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd, 

die een mooi contrast vormen met de oorspronkelijk architectuur. Met 

de nieuwe gevel aan de marktzijde en uitbreiding aan de zijkant opent 

het gebouw zich naar de stad. Kortom: MOUT geeft nieuw leven aan 

dit prachtige gebouw.

GROEN, GROENER, GROENST.
We vinden het heel belangrijk dat MOUT’s voetafdruk 

op het milieu zo klein als mogelijk is. Daarom werken wij 

al sinds jaar en dag met biologisch afbreekbaar bestek en 

servies, proberen het gebruik van plastic tot een minimum 

te beperken en dragen wij, jawel, vegan werkshirts. Maar 

daar blijven we niet bij, we zijn altijd op zoek naar nieuwe 

producten die ons verder kunnen ondersteunen om nóg 

duurzamer te worden. Zo kwamen wij bij een verhaal van 

een Mexicaanse whizzkid. Op een zekere dag kreeg hij een 

geniaal idee tijdens het eten van een bord nacho’s; zou je niet 

van die avocadopit, die vaak wordt weggegooid, iets nieuws 

kunnen maken? Na wat onderzoek bleek dit dus een perfect 

alternatief te zijn voor plastic rietjes. Het heeft dezelfde 

structuur, geeft geen smaak af en is dus een restproduct van 

de guacamole industrie.

Oké, het komt niet in van die hippe 

kleurtjes, maar dat moet je maar even 

voor lief nemen. Daarom werken wij 

tegenwoordig met rietjes gemaakt van 

avocadopitten :) Ben jij ook zo'n whizzkid 

met een geniaal plan om MOUT nog 

duurzamer te maken? Mail dan even naar 

info@mouthilversum.nl 

Dit prachtige pand is ruim honderd jaar geleden gebouwd als 

autogarage en showroom voor de welgestelden uit Hilversum en 

omstreken. Autopalace De Wit was een vooruitstrevend pand en 

straalde  optimisme en weelde uit. Het was een modern, open 

gebouw met een enorme vrije overspanning en een dun schaaldak 

van beton. In 1912 was beton een nieuw bouwmateriaal en er zijn 

slechts enkele van deze grote schaaldaken gemaakt. Het werd 

ontworpen in de Art Nouveau stijl, overgewaaid uit Parijs. 

Niet veel later werd het gebouw in gebruik genomen als Het 

Nederlandse Seintoestellen Fabriek en vormt het gebouw de basis 

van de ontwikkeling van omroepstad Hilversum als centrum van 

Nederland voor radio & televisie. Jaren later werd het gebouw in 

gebruik genomen als feestzaal Trianon en Casino met bioscoop. In 

de laatste jaren stond het gebouw bekend als De Eurobioscoop. 

Er was niets meer zichtbaar van de oorspronkelijke Art Nouveau 

architectuur. 

FOODHALL EN
BROUWERIJ

BIEREN

Alle bieren van de Gooische Bierbrouwerij
zijn vegan!

RONDLEIDING IN
DE GOOISCHE BIERBROUWERIJ


