Restaurants

Voor ontbijt, lunch en diner kent Gouda tientallen restaurants en cafés. Voor alle
restaurants en cafés geldt dat er op dit moment, vanwege COVID-19, binnen weinig
plaats is. Reserveren is er verplicht en er gelden tijdslots.
Informatie over de Goudse restaurants, hun menukaarten en hun regels, vindt u via de
website van de VVV Gouda: welkomingouda.nl.
Bij grote drukte in de restaurants kunt u er bij een aantal restaurants voor kiezen om uw
maaltijd af te halen of om die te laten bezorgen om in De Utrechtsche Dom te nuttigen.
Restaurants in de buurt die bij het Guesthouse bezorgen of waar u kunt afhalen:
• Pizzeria Roma
• Griek Mykanos
• Thais Bangkok city
• Indisch Eetcafe Nusa
• Indiaas New Tandoor
• Pizzaria Sibari
• Japans Sushi Point

romagouda.nl
mykonosgouda.nl
bangkok-city.nl
nusa.nl
newtandoor.nl
sibarigouda.nl
sushipoint.nl

0182- 528 781
0182- 515 415
0182- 551 333
0182- 686 202
0182- 529733
0182- 232 755
0182- 205 151

afhalen
afhalen + bezorgen
afhalen + bezorgen
afhalen + bezorgen
afhalen + bezorgen
bezorgen
afhalen + bezorgen

Om de restaurants te steunen, kunt u het beste rechtstreeks bij ze bestellen.
Via www.thuisbezorgd.nl kunt ook nog andere bezorgrestaurants in Gouda vinden.
Heeft u voor uw diner borden en bestek nodig? Vraag het ons. Ook uw drankje kunt u
aan de balie van het Guesthouse bestellen.

Bezienswaardigheden

VVV Gouda en het Kaas-en Ambachtenmuseum in de Goudse Waag
Vanaf woensdag 27 mei gaat de VVV balie in de Goudse Waag weer open. In juni eerst
nog met beperkte openingstijden en -dagen: van woensdag tot en met zondag en op
Tweede Pinksterdag van 10 - 15 uur.
Het Kaas- en Ambachtenmuseum in de Goudse Waag opent per 1 juni, voor een
bezoek dient per mail, telefoon of aan de balie gereserveerd te worden. Zie:
www.welkomingouda.nl.
Gouda Cheese Experience
Vanaf 1 juni opent de Gouda Cheese Experience voor het eerst haar deuren en krijgt de
stad Gouda er een prachtige en unieke kaasattractie bij. Hier leer je op een interactieve
manier alles over de wereld van Gouda Kaas. Van de geschiedenis tot de productie en
de handel, alles komt op een speelse en spannende manier aan bod.
Met de kortingscode CHEESE ontvang je tot 30 juni 15% korting op een ticket. De
Gouda Cheese Experience is 7 dagen per week te bezoeken. Meer informatie en
reserveren, zie www.goudacheese-experience.com.
Museum Gouda, Sint-Janskerk en Siroopwafelfabriek
Ook Museum Gouda, de Sint-Janskerk en de Siroopwafelfabriek zijn blij om vanaf 1 juni
weer bezoekers te kunnen verwelkomen. Ook hiervoor geldt dat er gereserveerd moet
worden.
Bezoek moet rekening houden met een tijdslot. Er mag een beperkt aantal bezoekers
tegelijk naar binnen. Kijk op de websites voor alle details, reserveren en informatie over
openingstijden en
dagen: www.museumgouda.nl, www.sintjan.com en www.siroopwafelfabriek.nl
Wij wensen u veel plezier in Gouda. Maar vergeet niet: de natuur om de stad, met zijn
dorpjes en stadjes is meer dan een bezoekje waard.

Vriendelijke groet,
De medewerkers van De Utrechtsche Dom.

