
 

 

Welkom in ons restaurant 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 20.00u) 

 

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  

 

Pompoensalade     11 GL 

Met gedroogde ganzenham    

(ook vegetarisch te bestellen) 

 

Vis panna cotta   11 GL 

Met gerookte vissoorten   

 

 

Tompouce      12  

luchtige vulling van wildzwijnspaté tussen een krokante korst  

 

Surf en turf carpaccio    14.00   

Rundvlees met pesto gemarineerd, bedekt met scampi Hollandse garnalen en rivierkreeft   

 

Duivenborst       13.00 

Op een bedje van boerenkool, pinda’s, spek met eigengemaakte barbecuesaus  

 

Rouleau     12.00 

Van Achterhoeks ree op een rode uiencompote  

 

Rondje Bronkhorst    33 

Gevulde etagère met verschillende voorgerechtjes voor twee personen 

 

Soepen 

 

Bospaddestoelen soep    7 GL 

Gevuld met bosuitjes 

 

Erwtensoep      7 GL 

Gevuld met rookworst (met roggebrood en katenspek 8) 

 

Wildbouillon 8  

 gevuld met pompoen en tuinerwten  

 



 

Hoofdgerechten 

 

Tilapiafilet     19   GL 

Gebakken, met een zachte mosterdsaus 

 

Varkensprocureur      19   GL 

Langzaam gegaard en gelakt met huisgemaakte barbecuesaus  

 

 

Vegetarisch     22  

Geroosterde knolselderij met tuinkruiden en gebakken paddenstoelen 

 

Varkenshaas     24     

Rosé gebakken met  cognacroomsaus 

 

Zalmfilet     24  

Gerookt met saffraan-garnalenjus  

 

Tournedos    28 

Naar uw wens gegrild of gebakken, gegratineerd met gorgonzolakorst  

 

Hachee   24     

Van wild geserveerd met puree en herfstgroenten 

 

Fazant   27 

Gebakken filet en gestoofd pootje  

 

Hertenbiefstuk    28  

Rosé gebakken met een kruidnagel-laurierjus  

 

Haas     29  

Rugfilet met een witte chocoladesaus of een Bronckhorster biersaus 

 

Wild trio     33  

Wat de jager aanbiedt, geserveerd met een bijpassende garnituren 

 



 

 

Nagerechten 

 

 

   Dame blanche 7   GL 

Vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom 

 

   Gepocheerde peer     7   GL 

Met tonen van rozijn, citroen en honing 

 

 

Tiramisu “2017”   8 

Bitterkoekjes bodem, mascarpone mousse, koffie ijs, amarettoschuim 

 

   Chocolade      8 

Mousse, Karamel fudge, nougat, zoute pinda  

 

Gouden Leeuw dessert  12 

Proeverij van onze patissier  

 

 

 

Kaas     13 

Proeverij van verschillende kaassoorten: 

Margalet Papillon 

Oude Bronkhorsterkaas 

Munster  

Shropshire blue 

Bleu De Gex 

Geserveerd met vijgenbrood, noten en biologische appelstroop 

 


