
KOFFIE 

Espresso      2.95

Koffie        2.95

Thee        2.95

Americano       2.95

Macchiato          3.2

Cappuccino        3.5

Koffie verkeerd 3.8

Dubbele espresso 3.7

Flat white        3.8

Latte macchiato 3.8

Verse muntthee 3.8

Verse gemberthee 3.8

IJskoffie        4.25
Met slagroom

EGGS
Roerei (Op zuurdesembrood) 6.5

Kaas   +0.5
Spek  +1
Zalm  +1,5
Gegrilde groenten & feta  +1

Eggs benedict (Op brioche)    10
Keuze uit: Spek of Zalm

Extra avocado         +1
Extra Parmezaan         +1

SWEETS 

Appeltaart    4.75
Met crumble en slagroom

Carrotcake   4.75
Klassiekertje, met walnoten

White choco cheesecake 4.75
Met passievrucht. Do we need to say more?

JUICES 

Apple Ginger Juice 4.75
Appel, peer en gember

Green-dream 4.75
Avocado, mango en kokos

Verse jus d’orange 3.8
Tomatensap 3.5
Appelsap 3.5
Homemade lemonade           3.9

SMOOTHIES 

Ruby Rose 4.75
Aardbei, peer en rood fruit

Passionate Duo 4.75
Mango en passievrucht 

SMOOTHIEBOWLS 
(v.a. 11:30)

Tropical love   8
Mango, rood fruit, banaan, havermelk, granola en 
toppings 

Acai na tigela  8.5
Acai, guarana, banaan, havermelk, pindakaas, 
granola en toppings

BREAKFAST &
BRUNCH
Barfood Breakie 11
Croissantje met avocado, ei en gerookte 
zalm

Vers fruit   4.5

Bananabread  4.5

Kaneelbroodje  2.5

Griekse yoghurt  6
Met granola, honing en fruit

Kokosyoghurt (lacto-free)  6.5
Met speldgranola, fruit en honing

Wentelteefjes  7.5
Van suikerbrood met bosvruchten jam

PANCAKES  7.3

Nutella en vers fruit                  

Spek en maple-syrup                  

Appel en kaneelsuiker 

Spelt-banaan met honing 

MOUT SUMMER FAVORITES
Alles voor jouw perfecte terrasdag

FAVO COCKTAIL

FROZEN 
PIÑA 

COLADA 
SLUSH 10 FAVO COCKTAIL

P*RNSTAR 
MARTINI 11

FAVO FRIS

HOMEMADE
LEMONADE 3.9

FAVO ROSÉ

GRENACHE 7
AIX-EN-PROVENCE

FAVO VINO

SANGRIA 29.5

FAVO KOFFIE

IJSKOFFIE 4.25

FAVO BIER

GOOISCH LICHT 4.5
0.5%



LIKEUREN  4.5
Amaretto   Baileys
Cointreau   Frangelico 
Grand Marnier   Kahlua
Sambuca   Tia Maria 
Salmari   Tequila    
Licor 43   Limoncello
   

WODKA 
MOUT Wodka 4.5
Ketel One 4.8
Grey Goose  5

COGNAC 
Hennessy V.S.        5
Calvados    5.5
Vieux    4.5

WIJNEN
WIT
Chardonnay 5 | 24
Cremashi, Chili - Zoals een echte chardonnay hoort te 
zijn, wat vettig, fruitig en tonen van hout.

Sauvignon 5 | 24
Cremashi, Chili - Een echte allemans vriend, tikje 
droog. 

Pinot Grigio          6.5 | 30
Domus Vini, Italië - Zacht, verleidelijk, perzik-achtig, 
staff’s-favorite!

Verdejo          7 | 34
Peramor, Spanje - Deze frisse, karaktervolle en 
soepele verdejo zou zomaar je beste vriend(in) 
kunnen worden.

ROOD
Merlot   5 | 24
Cremashi, Chili - Onze eerste keuze, lekker toegan-
kelijk.

Montepulciano                   6 | 28
Abruzzo, Italië - Molto gustoso per tutti! Dat is Itali-
aanse voor “erg lekker voor iedereen!”

Shiraz                       6.5 | 30
Western Cape’s, Zuid-Afrika - Een echte wolf in 
schaapskleding; een soepele, zwoele rode wijn met 
zware ondertonen.

SPECIAL COFFEE 8
Irish Coffee  French Coffee
Spanish Coffee   Brasil Coffee
Italian Coffee   Baileys Coffee
Coffee 43

WHISKEY
MOUT Triple Malt    4.5
Jack Daniels   4.8
J.W. Black Label      5
Chivas Regal 12 yrs (blend)  6.5
Oban west 14 yrs (single malt)  6.8

COCKTAILS
SUMMER SEASON 23 FLIRT EDITION

MOUT GIN
       x 
STRAWBERRY PINK 11
MOUT Pink Gin | Red fruits | Fever-Tree Raspberry tonic

VALENCIA LEMON 11
MOUT Citrus Gin | Lime | Lemon | Fever-Tree Indian tonic

BALI BLOSSOM 11
MOUT Floral Gin | Fever-Tree Indian tonic | Cucumber

FROZEN PIÑA COLADA SLUSH             10
Ice, ice cold my dear but trust me, it will warm you up. 
Coconut, pineapple, vanilla, vegan coco cream.

P*RNSTAR MARTINI   11
Well, i’m starting to get famous all over the world. All genders love me; I’m 
smooth, sweet, strong but above all: passionate. Try me.

PINK MARTINI   11
Raspberry sweets, mixed with yuzu gin and shaken with lemon juice. 
Omfg you’re gonna love me.

ESPRESSO MARTINI 11.5
“Double shot espresso, vodka and some liquor please” Shaken, not 
strirred.

APEROL SPRITZ   10
“Bring me a fancy glass, some Aperol and Cava” she said, and please my 
dear “cuff me off with some sparkling soda”

LIMONCELLO SPRITZ   11
We make a good pair mi amore: Limoncello, Cava and sparkling soda. 
Saluti tutti!
 

MOCKTAIL (0.0%)
Our 100% zero point zero non alcoholic cocktails

BOB’S CHAMPAGNE   6
Ginger ale | Tonic | Strawberry

HEB ER ‘FF GEEN GIN IN  8.5
Alcoholfree gin | Fever-Tree Raspberry tonic | Orange

HIGH BALLS
THE LEMONADE YOU NEED ON A SUMMERDAY BUT WITH BOOZE.

PALOMA    10
Believe me, met een Paloma in de hand waan je je zo op een 
zonovergoten Mexicaans strand
Tequila | Lime | Fever-Tree pink grapefruit soda 

SICILIAN LEMONADE    11
Look mi amore, I’ll squeeze the limone but I make lemonade 
MOUT Citrus gin | Lime | Fever-Tree Sicilian Lemonade

CITRUS MULE    10
Citrus but pink, but citrus
MOUT rum | Lime | Lemon| Fever-Tree grapefruit soda 

MOSCOW MULE    10
Not a cow but you know
MOUT vodka | Lime | Mint | Fever-Tree Ginger beer

HAWAIIAN MULE  10
Aloha coco loco
Pineapple infused rum | Lime | Mint | Fever-Tree Ginger beer

ROSÉ
Carménère  5 | 24
Cremashi, Chili - Zomer of winter, met deze rosé op 
tafel schijnt de zon altijd.

Nero d’Avola   6 | 28
Sicilië, Italië - Dit is hét bewijs dat rosé maken niet 
alleen een kunst is die de Fransen goed afgaat. 
Deze Italiaanse druif is vol, fris en met hints van 
wilde aardbeien.

Grenache   7 | 34
AIX en Provence, Frankrijk - Chateau Pigoudet 
staat voor kwaliteit en dat proef je: knapperig, 
verfrissend met tonen van framboos en grapefruit. 
Prachtig helder. PROOST!
Magnum 1.5L   60

BUBBELS
Cava    6 | 30
Macabeo, Xarel-lo en Pinot Noir - Sounds like a 
team, right? Prachtig strak en fris met een subtiele 
bubbel.

Laurent -Perrier      65
Fris, zuiver en elegant. Pak je moment!

Taittinger   90
Een beetje decadent, we know, maar soms móet je 
het leven vieren toch?

RUM
MOUT White Rum  4.5
Bacardi Blanca  4.8
Bacardi Negra  5
Havana Club  5.5

SANGRIA 1.2L               29.5
No habla Español, pero este es muy lekker. Todo what you need-o op een 
terrasdag met de meiden.
Rode wijn, sinaasappellikeur, vers fruit.

YES LADIES AND GENTLEMEN, 
with gepaste trots we present to yo:

MOUT
BOOZE 
CLUB
Ons eigen label gin, rum, wodka, 
koffielikeur, alles. 
Onze cocktails zijn vanaf nu dus 
nóg lekkerder, je likeurtje nog iets 
zoeter en de GT’s nog 
een tikkie spannender!

Cheers to that ;)

FRISDRANKEN
Coca cola, zero    3.25
Spa blauw, rood   2.95
Lipton ice tea   3.5
Lipton ice tea green   3.5
Lipton ice tea green zero 3.5
Cassis    3.2
Fanta    3.2
Sprite    3.2
Ginger Ale    3.5
Bitter lemon   3.2
Tonic    3.2
Rivella    3.5
Chocomel    3.25
Fristi    3.25 
Fever tree tonic   3.9
Fever tree Ginger beer  3.9
Homemade lemonade 3.9
Kids limo  1
Marie Stella Maris 0.75l   6
plat/bruis

VAN THUIS
De eerste Hilversumse

limoncello! Ook lekker duurzaam; 
wordt afgevuld in onze oude 

waterflessen!



Share Hanoi 11
Shrimp goi cuon | Duckrolls | Hanoi loempia’s

Bourgondische bitterballen vegan     8.75

Spicy Chicken Bucket  9.5

Mini burrito’s (6 pcs)  7.5

Flatbread   6

Uienringen   7.5
Nachos I want it all!      12.5
Guacamole + Pulled beef

MSI - MOST SOLD ITEMS
Kijk, wij houden van alles wat wij serveren (en van jou) maar keuzestress kan toeslaan. 
Daarom hier een selectie van de meest verkochte items afgelopen weken. Best lekker toch, 
zo’n duwtje in de juiste richting?

We got your back.

BEST TO SHARE
De titel zegt het eigenlijk al hèè. Samen delen, samen... naja je weet wel

Caliente borrelplank (2pers | 4pers)  11 | 21.5

Ebi furai     7

Bitterballen 8.5

Bittergarnituur (12 pcs | 24 pcs)  11 | 21.5

Bruschetta’s (6 pcs)    9

Calamaris    8.25

Quesadilla XL   7

Notenmix  4.25

Gyoza    6
Chicken, beef of vega 

Gamba’s in tempura  9

Ha kau    6.25

Pimientos de padron  7

Cha Gio    4
Chicken of vega 

Vega  | Vegan  | Spicy 

SUPER
SOLO CLUB

PERFECT LUNCH
Jullie favoriete ontbijt, lunch en brunch gerechten!

Kibbeling          8
Add fries for fish & chips! + 5.25

Temaki (HANDROLL)         5.5
Keuze uit:  Salmon Avocado - California - Tuna  - Veggie  - 
Shrimp 

Ciabatta Tuna Melt          7.5
Met tonijnsalade, buffelmozzarella

Wrap met spicy chic’n  8
Wrap gevuld met sla, chic’n, komkommer, chili-mayo en 
rode ui

Barfood Breakie      11
Croissantje met avocado, ei en gerookte zalm

Duck Roll        4 pcs | 8.75
Vietnamese crêpes filled with duck and vegetables.
Served with hoisin sauce 

Argentijnse steak sandwich 9.5
Diamanthaas - chimichurri - tomaat

Gerechten die geschik zijn als je een keer geen zin 
hebt om te delen ;)

Pokébowl          11
Keuze uit:  Aloha salmon - Teriyaki chicken - California - Spicy 
tuna - Shrimp delight - Tofu veggie   

Pasta Pesto         9
Penne, rode ui, champignons, zongedroogde tomaten, room, pesto, 
rucola en parmezaan
Optie: Pulled chicken +1

Udon Wok         11
Thick Udon noodles with stir-fried vegetables and fried unions, with:
Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu 

Pulled chicken fries         9
Sriracha mayo, kaas en gebakken uitjes

Mr.Vegan Kapsalon          9.9
Frietjes, shoarma, tomaat, komkommer, gesmolten vegan kaas, 
jalapenõs en knoflook saus

Cheeseburger         10
Sla, tomaat, bacon, augurk, cheddar en burgersaus
To add on: Gebakken uienringen +1 | Dubbele burger +3

Ceviche con Mango  11
Zeebaars - “leche de tigre” - pittige mango salsa - zoete aardappel - 
Peruaanse maïs



STEAMED DIMSUM
Ha Kau    6.25
Smooth shrimp dumplings (4 pcs)

Siu Mai   5.75
Dumplings with: beef or chicken (4 pcs)

Vegetarian dumpling   5.75
Veggie “Ha Kau” (4 pcs)

Large basket of dumplings  20
A variety of steamed dumplings (16 pcs)

FRIED DIMSUM
Tja Seu Kau 6.25 
Crunchy shrimp ravioli (4 pcs)

Wonton      5.75
Chinese dumpling with chicken (4 pcs)

Mai Lee Kuun   4.25
Mini springrolls (8 pcs)

Shrimp and crab springrolls  6
Fried seafood rolls (3 pcs)

Large basket of fried snacks   20
A variety of fried dumpling (19 pcs)

JAPANESE SNACKS
Edamame    5.5
Japanese soyabeans

Ebi Furai    7
Fried shrimps (4 pcs)

Yakitori    6.75
Skewers with chicken (4 pcs)

Gyoza     6
Crispy dumplings with: chicken, beef or veggie  (4 pcs)

Takoyaki     8
Japanese balls with: octopus or veggie  (6 pcs)

MAKI’S (6PCS)

Cucumber         3.75
Avocado       4
Oshinko (Japanese radish)   3,75
Salmon           4.5
Tuna       5

INSIDE-OUT ROLLS      4 pcs | 8 pcs

Enter the Dragonroll         7.25 |14
Fried shrimp and avocado with eel and teriyakisauce on top

Californian Dreamroll         5.75 | 11
Surimi, cucumber and avocado topped off with fishroe

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

Flaming Tuna          7.5 | 14.5
Raw tuna, flamed Tuna, avocado, cucumber, baked onions

Crunchy teriyaki chicken         6 | 11.5
Chicken fillet, cucumber, sesame topped off with teriyaki sauce

Mixed up Salmon and Tuna 6.75 |13
Salmon, tuna, cucumber and avocado with mayonaise and fishroe

Spicy Sriracha Tuna         6.5 | 12.5
Raw tuna, cucumber, five spices and srirachamayonaise

Dynamite roll        7.5 | 14.5
Fried shrimp, flamed salmon, teriyakisauce and mayonaise

Veggie power           5 | 9.5
Mango, cucumber, avocado and sesame

SASHIMI
Salmon (6 pcs)           9
Tuna (6 pcs)       10
Salmon tataki (6 pcs)    10
Sashimi mix (10 pcs)  17.5

NIGIRI’S (2PCS)

Salmon       4.5
Tuna     5
Tamago   4
Japanese omelet

Flaming salmon     4.75
With Japanese mayonaise and fishroe

Flaming Tuna   5.25
With Japanese mayonaise and fishroe

TEMAKI (HANDROLL) 5.5

Salmon Avocado - California - Tuna  
- Veggie  - Shrimp  

PIZZA
Margherita   8
Tomatensaus, kaas

Mozzarella   9
Tomatensaus, mozzarella, basilicum

Burrata       10.5
Tomatensaus, kaas, pesto, rucola en burrata

Tartufo      9.5
Tomatensaus, kaas, truffelsalami, champignons, truffelolie

Salami    8.5
Tomatensaus, kaas, salami

Prosciutto  8.5
Tomatensaus, kaas, ham

Tonno   9.75
Tomatensaus, kaas, tonijn, ui, kappertjes

Pollo   9.75
Tomatensaus, kaas, pulled chicken, ui, paprika

Caprese   9.5
Tomatensaus, kaas, tomaat, mozzarella, rucola, parmezaan

Quattro formaggi    9.75
Tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaan

Houtoventje    10.5
Tomatensaus, kaas, mozzarella, parmaham, rucola, parmezaan

Spicy pepperoni     10
Tomatensaus, kaas, diavoluni, paprika, rode ui, pepers, chili olie

Funghi      8.5
Tomatensaus, kaas, champignons

Vegetariana      9.5
Tomatensaus, kaas, rode ui, paprika, champignons, tomaat

Flammkuchen pancetta    9
Room, crème fraîche, ui, pancetta, bieslook, parmezaan

Flammkuchen vega    9
Room, crème fraîche, ui, champignons, zongedroogde tomaten, 
bieslook, parmezaan

ANTIPASTI

Aperitivo  6.5 p.p.
Mix van het beste italiaanse fingerfood voor 2 personen

Bruschetta’s    6 pcs | 9
Je kan kiezen uit twee:
- Parmaham & knoflookolie
- Tomaat, basilicum & pesto 
- Tomaat, buffel mozzarella, basilicum & balsamico 
- Tonijnsalade 

Carpaccio al tartufo  8.5
Rauwe ossenhaas, parmezaan, rucola, pijnboompitten, 
kappertjes en truffelmayo

Carpaccio al pesto  8.5
Rauwe ossenhaas, pesto, rode ui, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitten, rucola en parmezaan

Caprese salad                11
Tomaat, buratta, rucola, basilicum, pesto en balsamico.

Risotto bitterballen              8 pcs |  7.5
Mozzarella en tomaat

LUNCH (tot 17:00)

Ciabatta SAM    10
Met parmaham, buffelmozzarella, avocado, tomaat, 
rucola, pijnboompittenn en chili mayo

Ciabatta tuna melt    8.5
Met tonijnsalade, buffelmozzarella

Ciabatta caprese              8.5
Buffelmozzarella, tomaat, pesto, rucola en 
pijnboompitten

Ciabatta parmaham            8.5
Avocado, tomaat, parmaham en chili mayo

Ciabatta rosbief   8.5
Met pesto, zongedroogde tomaten, rode ui, rucola en 
Parmezaan

PASTA 
Pasta bolognese  8.5
Penne, gehakt, tomatensaus en parmezaan

Pasta pesto     9
Penne, rode ui, champignons, zongedroogde tomaten, 
room, pesto, rucola en parmezaan
Optie: Pulled chicken +1

DOLCE
Huisgemaakte tiramisu      6.75
Vanille panna cotta    6.75
Frambozencoulis, basilicum en zomerfruit

Cannoli 3st   7.75
Keuze uit: 
- Zoete Ricotta
- Surprisa Mi Amore! Verschillende wisselende smaken

TOKYO SUSHI SET
40 pcs | 49.5

Enter the Dragonroll - Californian dreamroll - Flaming Salmon 
roll - Nigiri salmon & tuna - Maki salmon & komkommer

VEGGIE SET   
18 pcs | 14.5

Maki avocado - Maki oshinko - Nigiri tamago - Veggie power 

FUTO MAKI’S (5PCS)
Maki but bigger ;-)

California       8.5
Shrimp    9    
Veggie   8.5

 POKÉBOWLS 11
Aloha salmon - Teriyaki chicken - California - Spicy 
tuna - Shrimp delight - Tofu veggie   



BURGERS !

100% beef, geserveerd op brioche
Hamburger      9.5
Sla, tomaat, bacon, augurk en burgersaus

Cheeseburger    10
Sla, tomaat, bacon, augurk, cheddar en burgersaus

To add on:
Gebakken uienringen      +1
Dubbele burger       +3

BREAKFAST

Barfood Breakie 11
Croissantje met avocado, ei en gerookte zalm

Vers fruit   4.5
Bananabread       4.5
Kaneelbroodje       3.5
Griekse yoghurt  6
Met granola, honing en fruit

Kokosyoghurt (lacto-free)   6.5
Met speltgranola, fruit en honing

Wentelteefjes           7.5
Van suikerbrood met bosvruchten jam

EGGS

Roerei (Geserveerd op zuurdesembrood) 6.5
Naturel

Kaas   +0.5
Spek  +1
Zalm  +1,5
Gegrilde groenten & feta  +1

Eggs benedict (Op brioche)       10
Keuze uit: Spek of Zalm

Extra avocado         +1
Extra Parmezaan         +1

BROOD  (van Matthijs boon)

Philly cheese steak          7.5
Met steak, gebakken ui, sriracha mayo en cheddar

Philly cheese chicken          7.5
Met kip, gebakken ui, sriracha mayo en cheddar

Carpaccio              7
Met truffelmayo en parmezaan

Ricotta               7
Met ricotta, avocado en granaatappel

Pulled chicken              7
Met sriracha mayo

Brie              7
Met walnoten en honing

Kroket              4.5 (1pcs) | 7.5 (2pcs)
Runderkroket geserveerd op een wit bolletje

KIDS

Kids beef-burger met ketchup  5
Kids hotdog met ketchup              4.75
Kids tosti met kaas  2.75
Vanille-ijs met spikkels            4.5
Raketje    1

DESSERTS

Merinquetaartje  6.75
Van roomijs, karamel en hazelnoot (glutenvrij)

Warm chocolade taartje  6.75
Met vanille ijs. Uit de oven, dus kan ‘ff duren ;)

Churros   6.75
Met kaneelsuiker en choco-karamelsaus 
Lemon cheesecake   7.25
Met vanille ijs

IJstaart dame blanche  7
Van vanilla ijs en chocolade

IJstaart yoghurt bosvruchten  7
Van yoghurt ijs en bosvruchten

Flatbread         6
Met aïoli en hummus

Bitterballen        8.5

Bittergarnituur       (12pcs | 24pcs)  11 | 21.5
Bitterballen, kaastengels en vlammetjes

Krokante kippendijen     8.5

Kaastengels     8.25

Vlammetjes               8.25

Vega vlammetjes    8.25

Olijven      4

TOSTI’S (van Matthijs boon)

Ham-kaas   5.75
Jonge kaas en boerenham

Pulled chicken      7
Piri-piri style, kaas en ui

Cheese lover        6.75
Triple cheese

Salmone        7.5
Gerookte zalm, wasabi mayo, rode ui, kaas, kappertjes

PANCAKES 7.3

Nutella en vers fruit                  
Spek en maple-syrup                  
Appel en kaneelsuiker 
Spelt-pancake met banaan met honing 

          

ALL DAY BRUNCH | ALL DAY BREAKFAST | ALL DAY BRUNCH | ALL DAY BREAKFAST

Oude kaas                      5

Ossenworst  5.5

Notenmix +/- 100 grams     4.25

Kaasplateau                  11

Charcuterie                   11
3 vleeswaren met toppings

Amsterdams-plateau                 11
Ossenworst, leverworst en oude kaas

THIS IS FOR SHARING

Vega  | Vegan  | Spicy 



JUNKFOOD
Mr. Vegan kapsalon   9.9
Frietjes, shoarma, tomaat, komkommer, gesmolten vegan kaas, 
jalapenõs en knoflook saus

Mexicaanse kapsalon   9.9
Frietjes, Mexicaans gehakt, sla, kaas, rode ui en pittige mayo

Loaded Rendang fries   8.5
Oosterse frietjes met vegan rendang, koriander en rode peper

Wrap shoarma   8
Wrap gevuld met shoarma, sla, komkommer, rode ui en knoflooksaus

Wrap falafel   8
Wrap gevuld met falafel, sla, komkommer, rode ui en tahini-mayo

DESSERTS
Chocoladetaart   5.75
Magnum deluxe   5.75
Met chocoladesaus, pistache en speculoos

Montgomery’s Roomijs  4.25
Keuze uit:
- Chocolate Bomb
- Maple & Pecan
- Classic Vanilla

SMOOTHIEBOWLS
Tropical love   8
Mango, rood fruit, banaan, havermelk, granola en toppings 

Acai na tigela      8.5
Acai, guarana, banaan, havermelk, pindakaas, granola en toppings

SALADBOWLS
Tempeh lover  9.9
Sla, rijst, sticky tempeh, komkommer, tomaat, broccoli,
bloemkool, sesam en thaise curry dressing

Falafel bowl           9.9
Sla, quinoa, kikkererwten, falafel, avocado, komkommer, 
bloemkool, tomaat, maïs en sesam dressing

Mr. Vegan sushi bowl  9.9  
Sla, rijst, edamame, NoFish-sashimi, komkommer, tomaat, broccoli, 
wakame, avocado, nori-crunch, sesam en wasabi-sojadressing

Ceasar salad  9.9
Romeinse sla, chic’n, parmezaen, rode ui, croutons, ceasardressing

Green side salad   7.5
Frisse groene salade met verse groenten

BURGERS
Future burger   9.5
Sla, tomaat, augurk, cheddar, jalapenõs, nacho’s, gefrituurde uitjes en 
sriracha mayo

Gooische burger    9.9
Sla, tomaat, parmezaen, augurk, uienringen en truffle-mayo

BBQ Chic’n Burger   9.5
Crunchy NoChicken burger, sla, tomaat, uienringen en smokey BBQ saus

Classic Mr. Vegan burger         9
Sla, tomaat, augurk, cheddar, gefrituurde uitjes en mayo

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

CURRY Optioneel met kipstuckjes  +2

Thai coconut curry              11
Rijsgerecht met verse groente, cashewnoten, koriander en rode peper

Tika Massala               11
Kruidige curry met rijst, bloemkool, tuinerwten en tomaat

SOUP (Geserveerd met pitabrood)

Bloemkoolsoep    6.5
Tomatensoep  6.5

SNACKS
Bourgondische bitterballen  8.75
Thaise bitterballen    8.75
Fried onionrings      7.5
Falafelbites met tahini-mayonaise  7.5
Baba Ganoush met pita en groente           8.5
Pimientos de padron  7.5
Roti roll   6.25
Met mango chutney

LUNCH
Broodje Rendang   8
Broodje met Indische stoof en frisse groente

Broodje Gado Gado  8
Broodje met verse groente, tempeh en pindadressing

Wrap met spicy chic’n  8
Wrap gevuld met sla, chic’n, komkommer, chili-mayo en rode ui

Bagel creamy avocado   7.25
Met creamycheese, avocado, tomaat en rode ui

Bagel sashimi zalmon  7.25
Zeastar sashimi zalmon, Creamycheese, rode ui, avocado en wasabi-mayp

MR VEGAN MIXED PLATTER
Medium - 12.5 | Groot - 24.5

Mix van verschillende snacks & bites  

MIXED FRIED SNACKS
10 pcs - 10.25 | 20 pcs - 19.5

Mix van alle gefrituurde snacks  

CLASSICS
Goi Cuon (Saladrolls)       4 pcs | 7
Rice paper springrolls filled with rice vermicelli, lettuce 
and vegetables. Dipsauce: satéhoisin and Saigon dressing
Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu 

Duck Roll       4 pcs | 8.75
Vietnamese crêpes filled with duck and vegetables.
Served with hoisin sauce 

SATÉ
VIETNAM BBQ STYLE

2 pcs - 8.5 | 4 pcs - 15.5
Choose: Beef | Chicken  | Shrimp | Pork | Tofu 

Saté mixed platter 3 pcs - 11 | 6 pcs - 21.5
Mix of chef’s favorite skewers

BOWLS
Udon Wok                  11
Thick Udon noodles with stir-fried 
vegetables and fried unions, served with:
Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu 

Viet-Bowl       11
Vermecelli bowl, with salads, fried onions and fried springroll
Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu 

Beef Teriyaki Bowl       10
Sticky rice bowl with teriyaki style beef, fried vegetables and onions

SWEET & FRESHHH 
Mango sticky rice           6
Fresh and sweet Vietnamese mango with sticky rice, topped with 
Crushed pindas and coconut milk

SNACKS
Vietnamese Chicken Bucket  9.5
Dipsauce: chilisauce and satéhoisin

Spicy Chicken Bucket   9.5
Asian style chicken bucket with spicy suace, sesame seeds and 
spring onions

Cha Gio / Loempia’s  2 pcs | 4
Fried Vietnamese springrolls
Choose: Chicken | Veggie 

Hanoi Loempia’s   5 pcs | 6.75
Authentic traditional chicken springroll wrapped in rice paper

SOUPS
PHO 11

Authentic rice noodle-soup after 
grandma Bui’s recipe

Choose: Beef | Chicken | 
Shrimp  | Tofu 

VIET RAMEN 11

Thick Udon noodle soup with 
chicken, shrimps, tja siew and 

boiled egg

Vega  | Vegan  | Spicy 

 VIET
  KITCHEN

LUNCH  (until 17:00)

Banh Xeo    11
Crispy Vietnamese rice pancake made with coconut milk with taugé 
and salad.
Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu 

Bao Spicy Chicken       8.5
Vietnamese steamed Bao bun with spicy crispy chicken, spring 
onion, lettuce and vegetables

Hanoi Salad     9
Fresh Vietnamese salad with homemade dressing with baked onions 
and fried onions
Choose: Beef | Chicken | Shrimp | Pork | Tofu 

SHARE HANOI 11

SHRIMP GOI CUON | DUCKROLL | HANOI LOEMPIA’S



QUESADILLA 7.5

Tarwetortilla met gesmolten kaas, 
tomatensalsa en chipotle mayo 

Optioneel: +2.5
Kip | Biefstuk en kaas | 

Pulled beef  | 
Paddenstoelen  |

Kinderquesadilla  3.5

ZOETE AARDAPPEL
FRITES 6.25

Basilicum mayo en parmezaanse kaas | 
Truffel mayo en parmezaanse kaas | Vegan mayo 

GOOISCHE FRITES 5.25

Limoen mayo & sweet-chili | Truffel mayo | Saté creme met 
seroendeng en gebakken uitjes | Vegan mayo 

GROENTE FRITES 5.5
Vegan mayo 

FOCACCIA BROODJES
Salade, imoen mayo en zoetzure groenten

Gerookte zalm         7.5
Garnalenkroket             7.25
Tonijnsalade             7.25

SALADS
Pulled zalm        11
Pulled zalm, rode ui, yoghurtdressing, olijven, chili en ei

KOUD
Visplateau           11
Haring, gerookte zalm, paling en toast

Zalm toast  9
Citroen en aioli

Tonijntartaar    10.5
Wasabi mayo, ponzu en avocado

Sardines    10
Met toast en aïoli

WARM
Gebakken gamba’s in knoflook olie 9
Vissoep   8.5
Met rouille en croutons 

Gekookte mosselen   9.5
In Gooisch bier

Calamares    8.25
Gamba’s in tempura  9
Vistrio          9.75
Kibbelkabeljauw, calamares, garnalenkroketjes

Visfrites    7.5
Gefrituurde mosselen 8.25
Met kerrie mayo

Kibbelling sweetchili       8.75
In een spicy jasje

Kibbeling             8

OESTERS 
CREUSES NORMANDE   
Keuze uit: Klassiek of Pornstarschuim
2pcs - 7.5 | 6pcs - 18

KAVIAAR
BAERI CLASSIC 10 gram   - 25 
HARINGKUIT 20 gram - 8.5

Geserveerd met blini’s, ei, bieslook, sjalot en crème fraîche

FEELING FANCY?

CHEESE 
FRIES 8

Kaas, chilivlokken en 
truffel mayo

PULLED 
CHICKEN 9
Sriracha mayo, kaas en 

gebakken uitjes

PULLED 
SALMON 9
Limoen mayo, sesam, 

lente ui, nori

FUNKY FRITES

WANNA 
HAVE FISH &
CHIPS?

CROQUETTES
Kreeft 9
Garnaal     9.25
Truffel    9.75
Seranoham    8.75
Spicy Gamba 8.75

NACHOS 9

Tomatensalsa - kaassaus - crème fraîche

Guacamole   +2
Pulled beef   +2
Guacamole en Pulled beef    +3.5
Vegan    +0.5

BITES
Mini burrito’s (6 pcs)    7.5
Zwarte bonen - kaas - salsa

Tostadas gerookte makreel (6 pcs)  8
Chipotle - rode ui - limoen

Spicy chicken wings (6 pcs)   9
Mango salsa - chipotle - koriander

Elote (Mexicaanse Straatmaïs)    5
Maïskolf - chipotle mayo - Parmezaanse kaas

Caliente borrelplank 2 pers - 11 | 4 pers - 21.5 
Een kleurrijke proeverij van bovenstaande bites

CEVICHES 11

Imagine! Het zonnetje op je gezicht en een lekker 
briesje uit de oceaan terwijl je geniet van dit fantastische 
gerecht uit Peru!

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

Ceviche Nikkei (Japanse stijl) 
Zeebaars - “leche de tigre” - soya saus - avocado - zoete 
aardappel - Peruaanse maïs

Ceviche con Mango  
Zeebaars - “leche de tigre” - pittige mango salsa - zoete 
aardappel - Peruaanse maïs

BURRITOS 10

Tarwetortilla gevuld met zwarte bonen, 
rijst, sla en koolsla. Geserveerd met 

creme fraiche

Kip | Biefstuk | 
Pulled beef  | 

Paddenstoelen 

Met kaas +2

BBQ PLANKEN
KLEIN - 11 | GROOT - 21.5

Uruguayan chorizo
Chorizo worst - chimichurri - geroosterde aardappe

Argentijns rund
Diamanthaas - chimichurri - geroosterde aardappel

SIDES
Portie quacamole  2.5
Kleine portie nacho’s   4
met kaassaus en tomatensalsa
Caliente salsa     1
Homemade salsa van habanero, chipotle en rode pepers

TACOS 8.5

Gemaakt van mais, dus glutenvrij! (2pcs)

Kip | Biefstuk en kaas | 
Pulled beef  | 

Paddenstoelen en kaas  

Chefs favourites:
3 pcs - 11 | 6 pcs - 21.5

LUNCH TOT 17:00

Argentijnse steak sandwich          9.5
Diamanthaas - chimichurri - tomaat

Pulled beef burger   9
Chipotle mayo - sla - ui

Torta makreel  8
Chipotle mayo - avocado - gerookte makreel

Caliente club sandwich         10
Kip - avocado - tomaat (geserveerd met nacho’s)

Choripan      8
Chipotle mayo - chorizo worst - chimichurri

DESSERT
Cocadas (2pcs)  4
Homemade Boliviaanse kokosmakronen met ‘dulce de leche’ 
(Argentijnse caramel) 

TO SHARE, OR NOT TO SHARE

MEXICAN DISHES

Vega  | Vegan  | Spicy 

Add fries +5.25



BIEREN
GOOISCH GOUD 3.2 | 3.75 | 4.75 | 6.5
 DOORDRINKBAAR | VOL VAN SMAAK | MILD BITTER
5% - 28 IBU* - Rechtstreeks vanuit de lager tank van de brouwer in 
je glas. Verser kan niet! Onze ‘Urtyp Pilsner’ is geïnspireerd op de 
Tsjechische pils, rijker aan smaak dan een standaard Nederlandse 
pils en met het verfijnde aroma van klassieke Duitse hopsoorten. 
Meermalen bekroond. 
 

GOOISCH WIT  4.95 
 FRIS | DOORDRINKBAAR | ZACHT
4,5% - 18 IBU* - Een ‘Weizen’- stijl bier op basis van boekweit, een 
Buchweizen dus ;) met het karakteristieke ‘bananen aroma’ uit de 
weizengist. Een romig, niet bitter, makkelijk doordrinkbaar bier.

GOOISCH BLOND  4.95 
 KRUIDIG | FRIS | DROOG
5,5% - 27 IBU* - Een vol ‘Blond’ bier maar dan volgens het recept 
van de Gooische Bierbrouwerij, lokaler, dus met boekweit. Mild 
bitter met een zacht hoparoma en een frisse kruidigheid uit de 
boekweit. Het eerste bier dat de Gooische Bierbrouwerij in 2010 
uitgebracht!

GOOISCH GRISETTE 4.95
 FRIS | LICHT | DORSTLESSEND
3,5% - 30 IBU* - Een goede keuze voor als je geen zin hebt in zoete 
frisdrank en iets verfrissends wil drinken met een bite. Een goeie 
dorstlesser met droge afdronk door de gebruikte gist, die ook wat 
‘kruidnagel’ geeft, naast een prettig hopbittertje. Gebrouwen met 
lokale tarwe.

GOOISCHE BUBBEL (op fles) 5.95
 CHAMPAGNE | FRISZOET | BLOEMIG
9% - 26 IBU* - Het beroemdste bier van het Gooi waar iedereen, ook 
de niet doorgewinterde bierdrinker, mee wegloopt: een sterk blond 
bier met champagnegist! Een combinatie van een friszoete mouts-
maak, bloemige neus en een droge champagne-achtige afdronk.

GOOISCH ZWART   5.5
 GEROOSTERD | FRIS | DOORDRINKBAAR
5,5% - 26 IBU* - Het Duitse biertype ‘Schwarz’ is een ondergistend 
bier net als onze pils en Rood zijn. Gemaakt met geroosterde mou-
ten (denk aan geroosterd brood), lekker doordrinkbaar en makkelijk 
te combineren met allerlei gerechten. Goed voor een gouden 
medaille bij de Dutch Beer Challenge en de eerste European Beer 
Star voor onze brouwerij.

GOOISCH TRIPEL   5.75
 KRUIDIG | ZOET | VOL VAN SMAAK
9,5% - 31 IBU* - Een klassieke goudkleurige ‘Tripel’ gemaakt 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 en uitgeroepen tot Het Lekkerste 
Bier van het Gooi!

* IBU =‘International Bitterness Units’, de eenheid waarin 
de bitterheid van een bier wordt uitgedrukt.

RONDLEIDING IN

DE GOOISCHE BIERBROUWERIJ
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 persoon 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!

GOOISCHE
PROEVERIJ

Proef de bieren van de Gooische Bierbrouwerij met 

een ‘flight’ van 4 verschillende bieren — 6.5

MINDER ALCOHOL
GOOISCH LICHT (<0.5%)  4.5
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 ;)

VANDESTREEK PLAYGROUND IPA (<0.5%)   4.95
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%) 4.95
Lowlander 0.00% Wit is het allereerste alcoholvrije bier van de 
Amsterdamse brouwerij. Een échte 0.00% met 100% natuurlijke 
smaak van sinaasappel en citroenschillen. Dorstlessend en verfris-
send.

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.

Alle bieren van de Gooische Bierbrouwerij 
zijn vegan!  

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.

VAN AUTOPALACE DE WIT TOT 

MOUT 

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 weel-
de 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. 
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 krach-
ten verenigd om dit gebouw te behouden. De voorgevel in Art 
Nouveau 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 oorspron-
kelijk 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.

FOODHALL EN 
BROUWERIJ

GOOISCH ROOD 4.95 
 KARAMEL | HOPPIG | DOORDRINKBAAR   
5,5% - 24 IBU* - Een ‘Red Lager’. Een zeer doordrinkbaar, ondergis-
tend, amberkleurig bier. Geniet hier van de mooie balans tussen 
de karamelachtige mouten en het frisse hoparoma van de Duitse 
aromahop Mandarina Bavaria.

GOOISCH IPA   5.5 
 HOPPIG | TOEGANKELIJK | LANGE AFDRONK
5,5% - 40 IBU* - Omdat wij onze ingrediënten bij voorkeur uit ‘de 
buurt’ halen, gebruiken we voor deze IPA vier mooie Duitse hoppen 
(en geen Amerikaanse of Australische) naast drie soorten 
Nederlandse mouten. Eigenlijk een EU-IPA dus ;)

GOOISCH SAISON (op fles)  5.5
 DROOG | FRIS | VOL
6,5% - 28 IBU* - Deze frisse ‘Saison’ is gebrouwen met Sint 
Jansrogge. Deze rogge dankt zijn naam aan de oogsttijd rond Sint 
Jan (24 juni) en wordt voor ons verbouwd door de Stichting Oude 
Landbouwgewassen Laren. Rogge geeft dit droge bier een klein 
zoetje mee.

GOOISCH STOUT              5.5
 CHOCOLA | KOFFIE | ROMIG
8% - 37 IBU* - Deze Stout is gebrouwen in met lokale haver, uit 
Laren. Haver geeft dit bier een romig mondgevoel en de gerooster-
de mout een zachte koffieachtige smaak.

SEIZOENSBIEREN
Naast onze vaste garde in de bierorde, hebben we ook een aantal 
bieren die nu he-le-maal in het seizoen zijn. YAAAAS!
Kleine kanttekening daaraan is dat wij een kleinere brouwerij zijn 
en dus de oplage niet altijd opgewassen is tegen jullie dorst / 
vraag  ;) Check de beschikbaarheid even bij ons personeel!

GOOISCHE LENTE 5.75 
 FRIS / ZOETIG / THEE-IG 
6,5% - 29 IBU* - Dit bier drinkt als de lente: met de warmte van de 
eerste zonnestralen en frisheid van de laatste winterkou. Verrijkt 
met lindebloesem wat het bier op z’n ronde moutigheid een kruidig 
bittertje meegeeft.

BAS’ 5.75 
 FRIS | DOORDRINKBAAR | UITBUNDIG   
6,5% - 30 IBU* - Trots zijn wij op onze brouwer Bas. Voor z’n 5e ver-
jaardag bij de Gooische Bierbrouwerij wou hij dit droombier brou-
wen; een Hopfenweisse, naar eigen recept. Een Hopfenweisse is een 
klassiek Duits tarwe(Weizen)bier maar dan steviger gehopt. Het bier 
is net zo fris en fruitig geworden als z’n brouwer. Proost, op Bas!

GOOISCHE GRAPE ALE 5.75
 ZOETIG | FRUITIG | WIJNIG
Tussen 5,5%-7,5% - 15 IBU* De Gooische Bierbrouwerij is de 1e 
brouwerij in Nederland die zich intensief en vol toewijding heeft 
toegelegd op deze nieuwe bierstijl; bier gebrouwen met lokale 
druiven. De Grape Ale is een brug tussen wijn en bier. Intussen 
maakte de brouwerij al 10 verschillende varianten, zowel rode als 
witte. Vraag welke er vandaag op de tap zit. De bieren zijn soepel, 
fruitig en niet bitter.

GOOISCHE 
BARRELAGED BIEREN (op fles) 8.5
Regelmatig komen we mooie vaten (barrels) tegen. Onze brouwer 
legt daar z’n bieren een paar maanden op te rusten. Iedere keer 
worden er nieuwe combinaties van bieren en vaten gemaakt. Dit 
‘barrel-agen’ maakt een vol bier nog rijker en robuust van smaak. 
Vraag naar welke we nu voor je beschikbaar hebben!

De Gooische Bierbrouwerij is een door het SBB erkend leerbedrijf.

Ben je op zoek naar een stage-plek of werkervaring? 
Wij zijn op zoek naar jou! Bel of stuur ons een bericht en geef daar-
in aan welke opleiding je doet en waarom je bij ons stage wil lopen. 
De logistieke afdeling van onze brouwerij is tevens een beschermde 

werkplek voor jongeren die elders moeilijk aan de bak komen.

AWARD WINNING BEERS
GOOISCH

TRIPEL
GOOISCH

ZWART
GOOISCH

GOUD
GOOISCH

SAISON
GOOISCHE

BOCK

Verschillende bieren van de Gooische Bierbrouwerij zijn in de prijzen 
gevallen bij de prestigieuze Dutch Beer Challenge, 

Brussels Beer Challenge en de European Beer Star.
Daar zijn we natuurlijk super trots op. Dus bestel er nog een en vier het 

met ons mee, proost!


