
 

 

Welkom in ons restaurant ’t Pietshuus van  

Herberg De Gouden Leeuw. 

 

Gouden Leeuw keuzemenu   

Met “GL” aangeduid  

3 gangen(soep-,hoofd- en nagerecht)   30 

3 gangen(voor-,hoofd- en nagerecht)    34 

4 gangen(voor-,soep-,hoofd- en nagerecht)    39 

Tegen meerprijs kunt u een ander gerecht uit de kaart bestellen 

 

Surprisemenu’s 

Chef-kok Gerben Ruikes serveert graag samen met zijn keukenbrigade 

 een prachtig verrassingsmenu voor u.  

Mocht u specifieke wensen hebben dan houden wij daar graag rekening mee. 

 Onze keuken kenmerkt zich door; creativiteit, producten uit het seizoen,  

pure smaak, en een prachtige finishing. 

 

U kunt een keuze maken tussen:     

3 gangen(voor-,hoofd- en nagerecht)     39 

4 gangen(voor-,soep-,hoofd- en nagerecht)                       45 

4 gangen(voor-,tussen-,hoofd- en nagerecht)    49 

5 gangen(voor-,soep-,tussen-,hoofd- en nagerecht)            54 

6 gangen(voor-,soep-,tussen-,spoom-,hoofd- nagerecht)      58 

(Het 5 en 6 gangen surprisemenu kunt u bestellen tot uiterlijk 20u) 

 

Wijnarrangement 

Om u verder grandioos te verwennen, kunt u door onze sommelier een bijpassend wijn 

arrangement laten samenstellen, de glazen worden bijgeschonken.  

 3 bijpassende wijnen    22 

 4 bijpassende wijnen      27 

 

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

keuze en we rekening kunnen houden met uw allergie. 

 



 

 

Voorgerechten  

 

Komkommersalade      12  GL   

Hangop, Buikspek/tijm crumble met citrustonen 

 

Geitenkaas     12 GL    

Met rucola, gebrande walnoot, gegrilde watermeloen en perenstroop 

 

Tortellini     15 

Geserveerd met gekookte kreeft, mosselen en Noordzee garnalen en een cognacschuim 

 

Rundercarpaccio     13  

   Met oude Bronckhorsterkaas, zongedroogde tomaatjes, 

 gebrande pijnboompitten 

 

Zalm     14   

Op drie manieren bereid: gerookt, tartaar, gebrand 

 

Kwartet   14 

Verschillende gedroogde ham soorten van gans, rund en varken 2x 

 

Rondje Bronkhorst    32 

Gevulde etagère met verschillende voorgerechtjes voor twee personen 

 

Soepen 

 

Doesburgse mosterdsoep     7   GL 

Gevuld met uitgebakken spekjes 

 

Pomedori tomatensoep     7   GL 

Bosuitjes en knoflookcroutons 

 

Dubbel getrokken runderbouillon    8 

Groene tuinkruiden, paprika en prei 

 



 

 

 

 

Hoofdgerechten 

 

 

Victoriabaars     20   GL     

Gebakken filet, met beurre blanc saus  

 

Varkensprocureur      20  GL     

20 uur gegaard, afgemaakt met huisgemaakte BBQ saus 

 

Vegatarisch     22 

Roerbak groenten met ginoa 

 

Zalmfilet    24 

In eigen keuken gerookt op een bedje van tagliatelle  

 

   Mosselen    24 

Bereid in Bronkhorster bier of witte wijn, of provencaals 

geserveerd met 3 koude sauzen en friet 

 

Varkenshaas     25 

Gebakken medaillons met brie en gebakken grotchampignons 

  

Vitello tonato     26  

Kalf en tonijn met honingtomaatjes, warm geserveerd 

  

Tante door     25 

Filet van Achterhoekse biologische kip met kerrie/kokossaus  

 

Ossenhaaspuntjes    26  

Gesauteerd begeleid door een saus van rode wijn en kruidenboter 

 

Tournedos     29    (Rossini, eendenlever  35) 

Naar uw wens gegrild of gebakken, met een jus van knoflook en rozemarijn  



 

 

 

 

 

 

 

Nagerechten 

 

 

   Dame blanche    7    GL 

Vanille roomijs met warme chocoladesaus  en slagroom 

 

   Bavarois     7    GL 

Huisgemaakt van verse vruchten  

 

   Aardbeien    8 

Verse aardbeien en aardbeien-yoghurtijs en een sabayon van champagne 

 

Sorbetijs     8 

Van sinaasappel met huisgemaakte pepermuntschotsen   

 

Gouden Leeuw dessert  11 

Proeverij van onze patissier  

 

Kaas proeverij     13 

Vijf verschillende kaassoorten van onze kaasboer 

Geserveerd met vijgenbrood, noten en biologische perenstroop 

 


