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Eindelijk ontbijten 
wanneer jij wilt

Lovely lunch
Van happy healthy 
tot guilty pleasures 

Favorite drinks
Dorstlessers en 
verwenmomenten
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inhoud keck
“PER ASPERA AD ASTRA” is de 
spreuk die je leest op het wapen 
van Gouda. 
Het betekent zoiets als: “door de 
doornen naar de sterren”. En eerlijk 
gezegd vinden wij dit een onwijs 
actuele spreuk. Het is namelijk 
zo dat wij net voor de Corona-
uitbraak hadden toegezegd om 
deze zaak te openen.

Eind 2019 kwam deze goede 
locatie, tegenover het station, op 
ons pad. Hoewel het “very bad 
timing” was, omdat al onze aan-
dacht en energie in het Weeshuis* 
gestoken moest worden, konden 
wij gewoonweg geen “nee’ 
zeggen, de kans was te mooi! 
En zo gebeurde het dat wij, net 
nadat we begonnen waren met de 
verbouwing, de wereld in een paar 
weken tijd onherkenbaar zagen 
veranderen. Niets ging meer 
volgens plan.

Maar u zit hier, u leest dit en dat betekent dat 
we open zijn! En we weten allemaal: zonder zuur 
geen zoet en zonder wrijving geen glans. Soms 
kan tegenspoed van waarde zijn en dat staat dus 
al sinds 1691 geschreven op het wapenschild van 
Gouda.

Tijdens een pandemie twee zaken openen, het 
Weeshuis en Keck, was voor ons best heftig en 

tegelijkertijd een mooi 
voorbeeld dat je nooit 
moet opgeven.

Keck is geen alledaagse 
horecazaak. We zijn een 
visitekaartje, zowel van 
de Goudse verzekeringen 
als van Gouda, als je onze 

mooie stad per trein binnenkomt of verlaat. We 
geven je graag de beste start van de stad. We 
zorgen voor je door lekkere en gezonde all-day 
gerechten en verse juices te maken. We zetten 
een goede borrel neer, exact op het moment dat 
jij hier aan toe bent. Want wij zijn KECK!   

We hopen dat je zult genieten van wat we hebben 
neergezet. Mocht er iets zijn wat beter kan of heb 
je misschien een tip of een idee voor ons, ons 
team vindt dit altijd fi jn om te horen.

SOMS KAN TEGENSPOED 
VAN WAARDE ZIJN.

We geven 
je graag de
beste start 
van de stad.

*Relais & Chateaux het Weeshuis Gouda (WSHS) is ons nieuwe hotel in de Spieringstraat.

ontbijt

inhoudinhoudinhoud
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    OUR
   favorite

all day 
breakfast

Gehele dag vanaf 08.00 uur te bestellen.

PLATTERS
ALL DAY BREAKFAST PLATTER
Mini yoghurt met huisgemaakte 
granola, fris fruit, onze croissant, 
een kleine smoothie naar keuze, 
roerei, bagel, beenham, jam, hummus, 
roomkaas en een blueberry crumpet .......13.50

SMALL STARTS CAN GIVE YOU BIG ENERGY 
Bananenbrood of croissant, 
mini boerenyoghurt met granola en 
fruit en jouw favoriete ko�  e/thee. ...............5.95

   favorite

breakfast
Gehele dag vanaf 08.00 uur te bestellen.

PLATTER
ONZE "PLATTERS" 

ZIJN ER VOOR JOU, ALS 
JE NIET KAN KIEZEN! 

GEZELLIG 
PLANKJE MET 

MEERDERE ITEMS 
IN HET KLEIN. 

ZE ZIJN 
DE HELE DAG 

TE BESTELLEN.

YOGHURT BAR
HEALTHY YOGHURT
Granola, vers seizoensfruit en honing

CHUNKY MONKEY
Banaan, honing, pure chocolade chunks, 
walnoten en kokos

SHARON’S FAVORITE
Rood fruit compote, amandelen en
witte chocolade brokken

APPLE PIE
Appel, caramel, maple syrup, walnoot 
en kaneel yoghurt bar

Wij maken heerlijke yoghurts voor je 
op basis van volle boerenyoghurt. 
Geserveerd in een schattig weckpotje.y LARGE

8.20
MEDIUM

6.20

SMOOTHIE 
BOWLS
LOVE IN A BOWL
Van passievrucht, banaan, 
blauwe bessen, kokos-
rasp en granola ...................................9.75

VAN ALLES WAT
Van dragonfruit, guave, 
seizoensfruit, kokosrasp 
en granola  ............................................9.75

EGGS
Deze serveren wij op desem 
vloerbrood. Kies maar, bruin of wit?

SCRAMBLED EGGS 
Geserveerd met avocado
en twee stuks toast ..........................7.50

+ supplement: keuze uit ham, kaas of 
zalm, per supplement: € 1,-

FOLDED KECK WRAP 
Wrap van ei, verse kruiden, geroosterde 
groenten, tomaat en kaas 
met twee stuks toast ...................10.50
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vitamine ei
In een ei zitten alle 

vitamines, behalve C. 
Verder bevat een ei 
(vooral de dooier) 
onverzadigd vet, 

foliumzuur en mineralen 
als fosfor, seleen, 

ijzer en zink.

y
4| Keck.to eat
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CRUMPETS (pancakes met een upgrade)
MATCH MADE IN HEAVEN
Salty caramel, pretzels, banaan 
en mascarpone ........................................................8.75

QUEEN MERRY BERRY
Blueberries, mascarpone en 
blauwe bessensaus ................................................8.75

APPLE PIE
Appel, walnotencrunch, kaneel, 
mascarpone en maple syrup ............................8.75

CHOCOLATE IS ALL AROUND
Nutella, Oreo, chocolate chips
en mascarpone ........................................................8.75

OATIE FREAKY HEALTHY 
Havermout, yoghurt, walnoten, 
seizoensfruit en dragonfruit-
coulis ............................................................9.75

 (vegan, glutenvrij en lactosevrij)

BAGELS
Heerlijke sesambagels!

ZALM
Gerookte zalm, zalmsalade, bieslook, 
creamcheese en kappertjes ..............................9.75

EIERSALADE
Huisgemaakte eiersalade, 
komkommer en bacon .........................................8.25

VEGA
Hummus met zongedroogde tomaten, 
bietenhummus met avocado 
en granaatappel ......................................................8.75

CAPRESE
Mozzarella, pomodori, zongedroogde 
tomaten en pesto ..................................................9.00

upgrade
Wij hebben de bekende pancakes 
een upgrade gegeven naar 
crumpets. Dit is het resultaat van 
een brainstorm tussen de chef 
van Keck en Martijn Kajuiter 
(sterrenchef van WSHS).

lucky you

lunchtime
Vanaf 11.30 tot 16.30 uur te bestellen.

PHILLY CHEESE STEAK 
Dunne plakjes steak, ui-compote, 
cheddar en sriracha saus................................10.50

TUNA MELT 
Tonijn, rode ui, kappertjes, 
Goudse kaas en sriracha saus ......................10.50

CROQUE MONSIEUR
Zuurdesem meergranen met ham,
Goudse kaas en bechamelsaus  ......................8.75

CROQUE MADAME
Zuurdesem meergranen met ham, 
Goudse kaas, gebakken ei en 
bechamelsaus  .........................................................9.75

QUICHE
Knapperig bladerdeeg taartje met 
een heerlijke vulling van het seizoen ............9.75

DAGSOEP
Geserveerd met brood .......................................5.50

BROODJE 'DE GOUDSE'

BOWLS & SALADS
POKE RICE BOWL VEGGIE
Sushirijst, sojabonen, mango, mais, komkommer, 
cashewnoten, wortel en een dressing 
van sesam en sojasaus ....................................................12.50

Supplement: gerookte zalm of pulled beef 
€ 2,50 p.suppl.

VEGAN KAPSALON BOWL
Zoete aardappel frietjes, gemarineerde jackfruit, 
sla, tomaat, komkommer, vegan kaas 
en vegan mayonaise .........................................................12.50

MÉÉÉÉ SALADE
Geitenkaas, zoet-zure biet, spekjes (of zonder), 
pecannoten, komkommer en tuinkruidenolie..........9.50

De Croque Monsieur verscheen 
voor het eerst in 1910 op een 
menukaart in Parijs. m
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Sushirijst, sojabonen, mango, mais, komkommer, 

 ....................................................12.5012.5012.
Supplement: gerookte zalm of pulled beef 

Zoete aardappel frietjes, gemarineerde jackfruit, 

 .........................................................12.5012.5012.

Geitenkaas, zoet-zure biet, spekjes (of zonder), 
pecannoten, komkommer en tuinkruidenolie..........9.509.509.

mm
to eat |7

m
    ZOOOO
        lekker
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borrel 
& bites

Te bestellen vanaf  11.30 tot sluitingstijd

BORRELPLANK KECK
Een fi jne borrelplank met van alles, 
denk aan kaas, noten, bitterballen, 
vleeswaren en brood met smeersels ............9.75 p.p.

SWEET WITH A KICK
Zoete aardappel frietjes 
met sriracha dipsaus ...........................................5.50

BROODPLANK
Brood met diverse smeersels ..........................5.50

BITTERBALLEN
6 bitterballen, Keck.uit: heet! .........................6.50

VEGA KROKETJES
6 stuks jackfruit kroketjes met een 
mango-mosterddip ..............................................6.50

COFFEE & TEA  XL
Ca� é lungo ...........................2,50 3,35
Cappuccino ..........................2,85 3,75
Espresso ................................2,50
Espresso doppio ................3,95
Ca� é latte .............................3,50 4,20
Latte machiatto ..................3,50
Espresso machiatto.......... 2,75
Cortado .................................. 2,75
Flat White .............................3,50

Matcha latte  ........................3,50 
Chai tea latte  ......................3,45
Dirty chai tea latte 
(een espresso erbij)  ........3,95
Thee (verschillende 
smaken van Dammann) ...2,50

Verse muntthee ..................3,50
Gemberthee 
met sinaasappel .................3,50
Warme chocomel ..............3,25

Slagroom ............................+0,55
Sojamelk .............................+0,55
Oatly havermelk ..............+0,55
Amandelmelk ...................+0,55
Decafé ..................................+0,55

so sweet

borrel 
& bites

Te bestellen vanaf  11.30 tot sluitingstijd

p.p.

HOME MADE BAKERY
Carrotcake ...............................4,25
Lemonbar  .............................. 3,50
Cinnamonroll ..........................2,75
Bananenbrood .......................2,75
Brownie .....................................3,75
Kids mu�  n ..............................2,85

BAKERY
Appeltaart van Dudok .......4,25
Chocoladetaart  ....................4,25
SUE bites  ................................4,00
(zonder gluten, lactose en suiker!
smaken wisselen per seizoen)

Donut ........................................ 2,50

KOEKELA MUFFINS .......... 3,20
Banaan
Framboos + witte chocolade
Blueberry
Chocolate Chip

drink
it hot 
... or not

drink
it hot 
... or not

sapjes
SINAASAPPEL 
Verse jus d'orange ............ 3,75
XL versie ............................... 5,00

ORANJE
Wortelsap met sinaas-
appel en mango .................6,75

ROOD
Rode bietensap met 
appel en framboos ...........6,75

GROEN
Spinazie, groene 
appel en avocado ..............6,75 

BEAUTY SMOOTHIES
STRALEND
Mango, passievrucht, kokos, ananas 
en acerola (op basis van sap)

EEUWIG JONG!
Spinazie, avocado, broccoli, mango, 
tarwegras, gerstegras en spirulina (op basis van sap)

ALTIJD STIJLVOL
Bosvruchten en appel 
(op basis van yoghurt)

THIS IS THE DAY!
Vraag naar onze 
smoothie of the day

5.50
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GROEN
Spinazie, groene 
appel en avocado ..............6,75 

ALTIJD STIJLVOL
Bosvruchten en appel 
(op basis van yoghurt)

THIS IS THE DAY!
Vraag naar onze 
smoothie of the day

frappuccinos
Vraag naar onze heerlijke smaken ........4,75
Slagroom + €0,55

+0,55

frappuccinos
heerlijke smaken ........4,75

Babyccino (warme melk 
met marshmallows ............. 2,25
Puberccino (warme melk 
met caramelsaus) ................2,45

6 stuks jackfruit kroketjes met een 
mango-mosterddip ..............................................6.

so sweet
HOME MADE BAKERYHOME MADE BAKERY
Carrotcake ...............................
Lemonbar  ..............................
Cinnamonroll ..........................
Bananenbrood
Brownie .....................................
Kids mu�  n ..............................

so sweet
VRAAG NAAR ONZE SPECIAL 
COFFEE VAN HET SEIZOEN!



Cocktails 
& gin
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FRIS
SPA Blauw
SPA Rood
COCA-COLA
COCA-COLA Light
COCA-COLA Zero
FUZE TEA Ice Tea
FUZE TEA Ice Tea green
RIVELLA

SPRITE
FANTA Orange
FANTA Cassis
FINLEY Bitter Lemon
FINLEY Ginger Ale
FINLEY Tonic
FRISTI
CHOCOMEL

WIJN
SANZIANA CHARDONNAY
Cramele Recas ................................................. 4,45
RADACINI
Pinot Grigio blush rosé .................................4,95
SANZIANA MERLOT
Cramele Recas ..................................................4,95
FURSTEN REINHARDT Zoet..................... 4,45
COVIDES CAVA
L'Anae brut ........................................................5,75

2.60

BIER op tap
KORNUIT
25 cl .................2,75
50 cl ................5,40
PERONI
25 cl .................3,55
50 cl ................ 6,95

WISSELTAP
Vraag naar ons bier van het seizoen.

BIER op � es
GROLSCH Weizen .............................4,95
GROLSCH Weizen 0% .....................4,25
GROLSCH 0% .......................................3,75 
GROLSCH Radler  ..............................3,75
GRIMBERGEN Trippel .....................5,50
GRIMBERGEN Blanche ...................4,80

SCHULP Appelsap .......................................... 2,95
SPA XL Rood of Blauw .................................5,50

proost
SANZIANA CHARDONNAY
Cramele Recas 4,45

proost
       LOW 
    CALORIE
        cocktail

special
TONIC & SODA
FEVER TREE
Elderfl ower tonic
Mediterranean tonic Ginger beer
Clementine tonic Ginger ale
Rasberry & rhubarb tonic Sicilian lemonade

3.50
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SIR EDMOND GIN EN 
FEVER TREE RASPBERRY 
& RHUBARB TONIC ..............................€ 10,00
met rood fruit en munt.

HERMIT GIN EN FEVER TREE 
MEDITERRANEAN TONIC .................€ 10,00
met grapefruit en basillicum.

BOBBY’S GIN EN FEVER TREE 
CLEMENTINE TONIC ............................€ 10,00
met sinaasappel en kruidnagel.

HENDRICK’S GIN EN 
FEVER TREE 
ELDERFLOWER TONIC ......................€ 10,00

VIPER ..........................................€ 5,75
met ijs en limoen.

MOSCOW 
MULE
Wodka, 
Fever Tree 
ginger beer, 
limoen en 
munt.
............€ 9,75

Gin, make it 
a virgin?

€ -2,50

Rum 
  Coke

KIES JE COCA-COLA
Nr 1. SMOKY
 Intens aromatisch met rokerige 
 hints en warme bruine kruiden.
Nr 2. SPICY
 Warm en vurig, met citrus, 
 gember, rozemarijn, jasmijn 
 en pittige jalapeño.
Nr 3. WOODY
 Aardse patchouli, citrusachtige 
 yuzu, aromatische basilicum en 
 een vleugje warmte.

Geserveerd met:
HAVANA RUM 
of HAVANA BRUINE RUM

MAKE 
YOUR 
OWN

9.00enjoy!

SOOF
  sparkling
100% natuurlijke frisdrank op basis 
van fruit & kruiden. Niets anders, 
zonder zooi noemen we dat!

Sparkling Roos
Een schot in de roos: deze smaak-
combinatie van appel, peer, roos 
en kardemom wil je niet missen!

Sparkling Citroen
Geniet van deze 
heerlijke dorstlesser 
gemaakt van spran-
kelend water, friszoete 
appel, citroen en 
een vleugje munt.

Sparkling 
Zwarte Bes
Waan je even in een 
lavendelveld met 
deze fi jne combinatie 
van friszure appels, 
bessen een zachte 
smaak van lavendel. 

 wil je niet missen!

friszoete 

deze fi jne combinatie 

3.95
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favoritesfavoritesfavorites

Citybikes, tourbikes of E-bikes, 
het is maar net hoe ver je wilt 
gaan! Ontdek Gouda op een 
kaasfi ets of zoef naar het 
bijzonder schone Plassengebied! 
Picknickmand mee en Goooooo…..

Tour de Gouda

let's freak
SO CHIQUE

favoritesfavorites

let's freak

4.75

SUPER COOLE 
FREAKSHAKES
UNICORN ............................................................6,75
Aardbeienijs, discodip, aardbeiensaus, 
donut, suikerspin, zure mat en 
marshmallows

BANANARAMA  ...............................................6,75
Bananenijs, banaan, snoep-
banaantjes, gekke apenkoppen, 
slagroom en vuurwerk sterretjes

CHOCO LOCO ..................................................6,95
Kitkat, chocolade ijs, Oreo koekjes, 
chocoladesaus, Pennywafel en slagroom

Milkshakes
Keuze uit de smaken:
Aardbei
Vanille
Banaan
Chocolade
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MINI ME
yoghurt bowltje met rood fruit

MOET VAN MAMA
fruit spies

IK WIL EEN TOSTI
ham/kaas tosti met ketchup 

APENKOP
boterham met chocolade pasta

KAASKOP
boterham met kaas

LE PETIT PRINCE
croissant met jam

CHUNKY MONKEY 
yoghurt met banaan, 
beetje hagelslag en honing 

CRUMPETS (1 grote p.p.)
keuze uit de volgende smaken: 
- Nutella
- blauwe bessen
- banaan

KIDS BITES 
Bugles & smeerkaas ........... 2,75
Kipnuggets 
met ketchup ...........................6,50

BABY 
Boterham met smeerkaas 
of hummus ............................ 3,00

mmm
lekker

ALLE KIDS-
GERECHTEN 
BESTAAN UIT:
- gerecht uit de lijst hiernaast
- drankje (keuze uit melk, appelsap, 
 fristi of thee)
- een Keck.stempel

6.5050kids

14| Keck.Kindermenu
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