All Day Dining @WSHS
12:00-17:00
Wij serveren een 5 gangen keuzemenu, samengesteld
met de mooiste seizoen producten.
*De Gerechten zijn ook individueel geprijsd om uw
flexibiliteit te bieden.

We serve a 5 -course choice menu, assembled
with the finest seasonal produce.
*Dishes are also priced individually to
Offer you flexibility

Wijn arrangementen
3 gangen € 30
4 gangen € 37.5
5 gangen € 45
Extra Optie:
De Venoge Champagne Cordon Blue € 14,50
Vanzelfsprekend kunt u ook een eigen wijn
selecteren vanaf de uitgebreide wijnkaart.
Wine arrangements
3 course € 30
4 course € 37.5
5 course € 45

Extra Optional:
De Venoge Champagne Cordon Blue € 14,50
Ofcourse you can select your own wine and
champagne from the extensive wine list.

SINCE 1599
In 1599 werd het Aalmoezeniersweeshuis in gebruik
genomen, dat werd gerund door een aantal pittige
vrouwen. Niet lang daarna kochten de aalmoezeniers
een zestal naastgelegen woningen en werd zo het
“nieuwe” weeshuis gebouwd.
EEN GELIEFD ICOON
In 1948 is het weeshuis opgeheven en pas in 1973 werd
een deel van het pand weer in gebruik genomen en
bood onderdak aan vele andere verhalen in de vorm
van boeken. In 2014 sloot de bibliotheek van Gouda
haar deuren op deze plek.
Ondanks dat het niet altijd rozengeur en maneschijn
was in de geschiedenis van het rijksmonument, wordt
het oude Goudse weeshuis vandaag de dag nog steeds
gezien als één van de bijzonderste en mooiste
gebouwen van de stad. De romantische binnentuin, de
rode luiken en het iconische poortje; het weeshuis
heeft een heel speciaal plekje in het hart van vele
Gouwenaren.

SINCE 1599
In 1599, the Aalmoezeniersweeshuis (orphanage) was
put into operation, which was run by a number of feisty
women. Not long after its inception, the chaplains
bought the six neighbouring houses and so the “new”
orphanage was built.
A LOVED ICON
The orphanage was closed in 1948 and it was not unitil
1973 that part of the building was put back into use and
housed many other stories in the form of books. In
2014, the library of Gouda closed its doors at this
location.
Despite the fact that it was not always bright and sunny
in the history of this national monument, the old
orphanage is still seen today as one of the most special
and most beautiful buildings in the city. The romantic
courtyard, the red shutters and the iconic gate; the
orphanage has a very special place in many hearts of
inhabitants of Gouda.

3 Gangen € 55

4 Gangen € 67,5

5 Gangen € 80

Schotse Zalm “Ballotine”
Groente Parels, Codium,
Avruga Kaviaar

15
of
Ierse Ossehaas “Tartaar”
Appel, Topinamboer,
Eidooier, Truffel

16.5
--0-Ganzenlever Nivo Finess
“Gebakken”
Vijgen, Brioche, Amandelen

17
of
Snoekbaars “Plancha”
Prei, Zwarte Rijst, Kreeften Jus

16
--0-Hert “Geroosterd”
Aardappel & Rode Ui, Witlof,
Rode Wijn Jus

28.5
of
Zeeduivel “Fish in Chip”
Paddenstoelen, Broccoli,
Saffraan Jus

28.5
--0-Selectie van “Zes”
Nederlandse Kazen
Appelsap, Salade Mêlee,
Knäckebröd

15.5
--0-WSHS Peer “2021”
Witte Wijn, Pistache, Kokos
(Lactose Vrij Dessert)

14
of
Chocolade “Mousse 35 %”
Olijfolie, Bramen, Zeezout,
Meringue

13.5

3 Courses € 55

4 courses € 67,5

5 Courses € 80

Scottish Salmon “Ballotine”
Vegetable Pearls, Codium,
Avruga Caviar

15
or
Irish Beef “Tartare”
Apple, Jerusalem Artichoke, Egg
Yolk, Truffle

16.5
--0-Gooseliver Nivo Finess
“Pan Fried”
Figs, Brioche, Almonds

17
or
Pike Perch “Plancha”
Leeks, Black Rice, Lobster Jus

16
--0-Venison “Roasted”
Potato & Red Onion, Chicory
Venison Jus, Hazelnut Crunch

28.5
or
Monkfish “Fish in Chip”
Mushrooms, Broccoli,
Saffron Jus

28.5
--0-Selection of “Six” Dutch Cheeses
Apple Juice, Salade Mêlee,
Knäckebröd

15.5
--0-WSHS Pear “2021”
Pistachio, Jelly, Coconut
(Dairy Free Dessert)

14
or
Chocolate “Mousse 35 %”
Olive Oil, Blackberries, Seasalt,
Meringue

13.5

