
 

 

Geachte gast 

Van harte welkom bij Herberg de Gouden Leeuw. 

Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn 

hebben wij pocketlopers die uw bestelling opnemen  

en met u afrekenen aan de tafel. 

onze runners brengen uw bestelling en ruimen de tafels af. 

Wij wensen u een prettig verblijf in onze herberg toe. 

 

Heeft u een allergie, meld dit aan ons, zodat we u kunnen helpen  

met uw keuze en we rekening kunnen houden met uw allergie. 

 

Herberg de Gouden Leeuw 

gespecialiseerd in de organisatie van: 

-Uw huwelijksfeest, verjaardag of jubileum in een stijlvolle  

en karakteristieke omgeving. 

-Een culinair- en romantisch uitje met familie, vrienden of kennissen 

met verblijf met overnachting in een hotelkamer of appartement. 

-Een high-tea, brunch of een (baby-)borrel in een  

sfeervolle ambiance met een rijke historie. 

-Personeelsuitje eventueel gecombineerd  

met een electro-scooter of solextocht. 

-Jaarvergadering of presentatie van uw nieuwe product waarbij  

het culinaire- en het zakelijke aspect uitstekend samen gaan 

 

Herberg de Gouden Leeuw 
Bovenstraat 2 

7226LM Bronkhorst 

0575-451231 

www.herbergdegoudenleeuw.com 

info@herbergdegoudenleeuw.com 

 

WIFI; U kunt gratis gebruik maken van ons netwerk ‘Leeuw Gast’,  

na registratie via uw browser heeft u verbinding met ons netwerk. 

http://www.herbergdegoudenleeuw.com/
mailto:info@herbergdegoudenleeuw.com


 

 

Warme dranken 

Koffie crème 2,45 

Espresso 2,45 

Ristretto 2,35  

Dubbele espresso 3,05 

Cappuccino 2,85 

Koffie verkeerd 2,85 

Latte Machiato 3,05 

Espresso Machiato 2,75 

Chocolade koffie met slagroom 3,65 

Hazelnoot koffie met slagroom 3,85 

 

Bronkhorster koffie (Amaretto) 7,25 

Irish coffee (Whiskey) 7,25 

French coffee (Grand Marnier) 7,25 

Spanish coffee (Tia Maria) 7,25 

Coffee Liquor 43 7,25 

Thee (vraag naar onze diverse smaken) 2,45 

Thee met verse munt 3,25 

Chocomel koud 2,85 

Chocomel warm 3,05 

Chocomel warm met slagroom 3,55 

 

Gebak 

Bronkhorster kruidkoek 1,35 

Appelgebak 3,10 

Hazelnootschuimbol 3,55 

Tipje slagroom 0,55 

Ambachtelijk saucijzenbroodje 3,50  



 

 

Diverse broodjes 
Te bestellen van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Keuze uit ambachtelijke vloergebakken Batard brood wit of donker  

 

 

Caprese     8.95 

Rauwe ham, verse basilicum, pesto, tomaat bedekt met mozzarella 

Franse brie     8.45 

Met honing en hazelnoten in de oven gegratineerd  

Hamburger    10.95 
200 gram, gegrild, belegd met sla, tomaat, komkommer,  

bacon en gebakken uien. 

Extra frietjes 3,50 

Zalmfilet     9.95 

In onze eigen keuken gerookt, met remouladesaus 

Carpaccio     9.95 

Dun gesneden, met pesto gemarineerd rundvlees, geserveerd met  

grana padano, zongedroogde tomaatjes en gebrande pijnboompitten 

Kroketten     8.95 

twee Amsterdamse kroketten met mosterd  

Tonijnsalade     9.95 

Frisse salade aangemaakt met augurk, kappertjes, rode ui en bieslook 

Gehaktbal     9.95 

Huisgemaakt, geserveerd met jus en mayonaise 

 



 

 

Eiergerechten  
Te bestellen van 11.00 tot 17.00 uur 

Keuze uit ambachtelijke vloergebakken Batard brood wit of donker 

 

Uitsmijter traditioneel      8.95 

Ham en/of kaas 

Uitsmijter Gouden Leeuw     11.95 

Ham, kaas, rosbief en aardappelsalade 

Uitsmijter zalm     11.95 

Dun getrancheerde huis gerookte zalmfilet 

Boeren omelet     11.95 

Ham, kaas, champignons, ui, spek geserveerd met aardappelsalade 

Omelet met zalm     11.95 

Gevuld met reepjes huis gerookte zalm 

Soepen  
Te bestellen van 11.00 uur tot 18.00 uur 

Geserveerd met brood en kruidenboter 

 

Kleine kop    5.75 

Grote kop    7.75 

Doesburgse mosterdsoep  

Met spekjes en knoflookcroutons 

Pomodori tomatensoep 

Met bosui, knoflookcroutons en een scheutje room  

 



 

 

Tosti’s 
Te bestellen van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Keuze uit ambachtelijke vloergebakken Batard brood wit of donker 

 

       Tosti traditioneel     4.35 

Ham en kaas 

   Gouden leeuw tosti     5.95 

Mozzarella, rauwe ham, tomaat, rode ui en basilicum 

    Tosti Hawaï      4.95 

Ham, kaas en ananas 

 

Maaltijd salades 
Te bestellen van 11.00 uur tot 17.00 uur 

geserveerd met ambachtelijke vloergebakken Batard brood  

en kruidenboter 

 

             Scampi’s     15.95 

Met knoflook gebakken scampi’s, tomaatjes, komkommer, ui, kappertjes en bosui 

Geitenkaas     15.95 

Lauwwarme geitenkaas met bacon, honing, tomaat, komkommer, ui, gemengde 

noten en croutons 

Nicoise     15.95 

Gegrilde verse tonijn met tomaat, komkommer, haricots verts, ui, gekookt ei en 

ansjovis 

 

 



 

 

 

 

Plates 
Te bestellen van 11.00 uur tot 18.00 uur 

Alle gerechten worden geserveerd met salade en verse frietjes 

 

Bronkhorster schnitzel     18.95 

Bedekt met gebakken uien, champignons, paprika, ham en kaas 

Zalmfilet      18.95 

In eigen keuken gerookt, geserveerd met witte wijnsaus 

    Varkenshaas saté     18.95 

Met kroepoek, atjar, satésaus 

 

 

 

Kinder plates 

Geserveerd met verse frietjes, appelmoes en mayonaise 

Kroket       6.95 

Frikandel               6.95 

Kipnuggets (5 stuks)     6.95 

 

 



 

 

IJs coupes 
Te bestellen van 11.00 uur tot 17.00 uur 

 

          Dame blanche     5.95 

Vanille roomijs met warme chocolade saus en slagroom 

Karamelroomijs     7.95 

Met stukjes karamel en slagroom en koekkruim  

Kinderijsje     4.25 

Keuze uit vanille of chocolade ijs in een leuke meeneembeker 

 

 

 

Borrel garnituur 

               Bitterballen  (8 stuks)       5.50 

               Mini kroketjes (2x gamba, 2x chorizo 2x kaas)     6.75 

       Gemengd bittergarnituur (12 stuks)      7.25 

     Bronkhorster oude kaas en gedroogde worst     6.95 

          Oerbrood, kruidenboter en tapenade     4.95 

          Gouden Leeuw plateau     14.50 

 Bitterballen, gedroogde ham, oude kaas, gedroogde worst en olijven 


