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Carpaccio      8,75 
Carpaccio Asian Style met soya 
Mayonaise, lente-ui en sesamzaad 
 
Gamba’s      9,75 
Krokante gamba’s gebakken in rode ui, 
lente-ui en een kleine rode peper 
 
Crispy Chicken     7,25 
Kippendijfilet geserveerd met  
huisgemaakte Japanse mayonaise,  
frisse koolsalade en lente-ui 
 
Saté van kippendij   8,75 
3 stokjes saté van kippendij met  
ambachtelijke satésaus, geserveerd  
met lontong (rijst) en komkommer  
 
Twee Bao Buns     6,95 
Twee gestoomde broodjes met  
koolsalade en keuze uit: 

 Pulled Eend 

 Pulled Chicken 

 Tempeh 
 
Sticky Spareribs     7,50 
American style, sweet sticky spare ribs 
 
Krokante Dim Sum    7,75 
Dim-Sum in klassiek Chinese stijl  
gevuld met mals varkensvlees en  
dagverse garnalen 
 
Ambachtelijke frieten   3,10 
Verse frieten met echte mayonnaise 

Pulled Chicken en lontong rijst  8,25 
Pulled Chicken geserveerd met  
lontong rijst, koolsalade en lente-ui 
 
Tempeh met nasi koening rijst  7,75 
Krokante tempeh gebakken in  
soya/kruiden, geserveerd met gele rijst  
 
Rendang met nasi koening rijst 8,75 
Een klassiek Indonesisch  
stoofgerecht, met mals rundvlees  
gestoofd in kokosmelk 
 
Mini Angus Burgers    7,50 
Twee mini Angus burgers met  
Aziatische twist, gebakken uitjes,  
garnituur en Japanse mayonnaise 
 
Loempia      7,25 
Goed gevulde loempia met  
twee sausjes en crispy garnituur  
Er is keuze uit: 

 Pulled Eend 

 Pulled Chicken 
 
Wokgroente Atjar Koening   5,50 
Traditionele frisse Atjar Koening 
 
Tom Kha Kai     7,50 
Thaise soep op basis van kokosmelk,  
gevuld met verse groente  
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Twee verse Springrolls   7,25 
Twee verse Vietnamese Springrolls van 
verse rijstvellen, geserveerd met frisse 
groentes, mihoen en twee sausjes 
Er is keuze uit: 

 Vegetarisch 

 Kippendij  +0,50 

 Garnaal  +1,25 
 

Deze springrolls worden op authentieke 
wijze geserveerd. Uw garnituur en gekozen 
vulling worden met de rijstvellen en sausjes 
aan tafel gebracht. De springrolls kunt u 
naar eigen wens vullen. U krijgt hier 
uiteraard uitleg over van onze bediening. 
 
 

Sushi Dragonroll     8,50 
Sushi met garnaal en wasabi mayonnaise en 
Japanse mayonnaise 
 
Sushi Maki      6,50 
Sushi met zoetzure krokante groente, 
wakamé en wasabi mayonnaise 
 
Oka’la       9,75 
Rauw visgerecht uit Samoa met kokos, 
komkommer en tomaat  
 
Poké Bowl      10,50 
Sushi rijst, wakame, sojabonen, 
komkommer, zalm en garnaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desserts 
 
Brownie      7,50 
Chocolade brownie geserveerd met 
slagroomijs  
 
Citrusijs met seizoen fruit  7,50 
Citrusijs met schuim van yoghurt, 
seizoensfruit en crumble 
 
Chefs Special     7,50 
Panna cotta van kokos met  
sambalkletskop en rozenijs 
 
Ons ijs wordt voor ons gemaakt door ijssalon 
Luigi in Vreeswijk 
 
 

Voor onze kleine gasten 
 
Ambachtelijke friet of Nasi Koening 
met iets lekkers.    6,75 
Keuze uit:  

 Saté 

 Crispy chicken 

 Hamburgertje 
 
Kinderijsje     3,75 
IJs met slagroom, spikkels en crumble  
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Lunchkaart  [12:00-15:00] 
 
Saté Ajam     10,75 
Kipsaté geserveerd met brood,  
garnituur en echte satésaus.  

 Ambachtelijke friet ipv brood: + 2,25  
 
Krokante Dim Sum    7,75 
Dim-Sum in klassiek Chinese stijl  
gevuld met mals varkensvlees en  
dagverse garnalen (dit is een bijgerecht) 
 
Tom Kha Kai      8,50 
Thaise soep op basis van kokosmelk, 
geserveerd met verse groente  
 
Twee Utrechtse kroketten   8,95 
Rijkgevulde kroketten geserveerd met 
mosterd en garnituur 
 
Carpaccio      9,75 
Carpaccio Asian Style met soya 
Mayonnaise, lente-ui en sesamzaad 

 
Rendang op brood   7,95 
Een klassiek Indonesisch  
stoofgerecht, met mals rundvlees  
gestoofd in kokosmelk 
 
Mini Angus Burgers    10,95 
Twee mini Angus burgers met Aziatische 
twist, gebakken uitjes en soya mayonnaise, 
geserveerd met ambachtelijke friet 
 
Panesco plat brood met jonge kaas 6,50 
Geserveerd op heerlijk krokant brood met 
koolsalade en garnituur 
 
Pulled Chicken op brood   7,95 
Pulled Chicken op Indische wijze,  
geserveerd met koolsalade en lente-ui 
 
Ambachtelijke frieten   3,10 
Verse frieten met echte mayonnaise 
 
 
n.b. Bij de lunchgerechten kunt u een keuze 
maken tussen luxe bruin of wit panesco 
flatbread 
 
 

Zoetigheden 
 
Brownie      3,75 
Chocolade brownie met slagroom 
 
Panna Cotta    4,25  
Panna cotta van kokos met  
sambalkletskop en slagroom 
 
Cheesecake     3,75 
American Cheesecake met slagroom 
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Over ons 

 
“The Good Food” is een Streetfood restaurant waar u in een gezellige ambiance 

kunt genieten van heerlijke wisselende wereldse gerechten vanuit alle 
windstreken. 

 
Je hoort tegenwoordig het woord Streetfood erg veel, maar wat is Streetfood? In 

tegenstelling tot Fastfood is Streetfood veel meer dan een snelle hap op straat, de 
gerechten weerspiegelen vele verschillende culturen en tradities. Met elkaar de 

diverse smaken van over de hele wereld proeven: dat is Streetfood. 
 

Bij “The Good Food” kunt u meerdere gerechten bestellen die samen een 
volwaardige maaltijd zijn. Wij raden u aan om telkens 1 bestelling te plaatsen, ons 

enthousiaste personeel adviseert u hier graag in.  
U kunt deze gerechten delen met elkaar maar ook zelf nuttigen.  

Het idee is om samen te tafelen, de gerechten worden dan ook net als op straat 1 
voor 1 geserveerd.  

De menukaart is toegankelijk en bevat voor eenieder wat wils. 
 

Ook het restaurant zelf is zo opgezet dat aan alle aspecten is gedacht. 
Zo kunt u als familie heerlijk tafelen terwijl de kinderen zich in de 

kinderspeelkamer vermaken.  
U kunt ook terecht voor uw zakenlunch of diner in de Business Lounge, welke van 

alle benodigde gemakken is voorzien. 
 

Bij “The Good Food” kunt u heerlijke en verrassende gerechten in een 
ongedwongen sfeer komen proeven. We koken met verse ingrediënten en  

werken samen met lokale leveranciers waarbij  
duurzaamheid hoog in het vaandel staat. 

 

Good Food for a Good Mood. 
 

 


