
 

 

Welkom in ons restaurant   

Herberg De Gouden Leeuw. 

 

Gouden Leeuw keuzemenu   

Met “GL” aangeduid  

3 gangen(soep-,hoofd- en nagerecht)     29 

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  

 

 

Witlof en Tante door      11  GL 

Salade van rauwe witlof met gevulde Tante Door filet 

 

Lauwwarme wrap   11  GL 

Gevuld met creme fraiche, huisgerookte zalm, uien, en kaas 

 

Rundercarpaccio    14   

Rundvlees met pesto gemarineerd, bedekt met rucola, oude Bronkhorster kaas   

 

Duet van eend      15 

Terrine van eendenlever met rillet gemaakt van de bout  

 

Salade caprese     12 

Gemaakt van cherry tomaatjes, mozzarella, verse basilicum  

 

Rondje Bronkhorst    33 

Gevulde etagère met verschillende voorgerechtjes voor twee personen 

 

 

Soepen 

 

 

Mosterd crème soep    7  GL 

Gevuld met bosuitjes 

 

Ossenstaartsoep  8  

Garnituur van wortel en knolselderij 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 

 

 

 

 

Makreelfilet      19   GL 

Op de huid gebakken met saus van Chardonnay en garnaaltjes 

 

Varkensprocureur     19   GL 

Langzaam gegaard, en gegrild 

 

Stoofpot    19 GL 

Hachee van Rundstoofvlees 

 

Varkenshaas      23 

Rose bereid met gebakken appel en spek 

 

Kalfslever       23 

Met gebakken spek en uien 

 

Vegetarisch      22  

Ratatouille van winterse groenten 

 

Tonijn      25  

Gegrild en geserveerd met pasta en saus van balsamico 

 

Tournedos      29 

Naar uw wens gegrild of gebakken, krachtige rode port saus 

 

Boerderij eend      26 

Op eigen vet gebakken met sinaasappelsaus  

 

 



 

 

 

 

Nagerechten 

 

 

   Dame blanche 7 GL 

Vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom 

 

   Griesmeelbavarois     7 GL 

Met bosvruchten compote en kersenroomijs  

 

Exotische vruchten 8 

Mango sorbet, schuim blokken van laos, passievruchten,  

dragon sabayon en hangop 

 

Gouden Leeuw dessert  11 

Proeverij van onze patissier  

 

Kaas     13 

Proeverij van verschillende kaassoorten: 

Brilat  

Oude Bronkhorsterkaas 

Munster  

Shropshire blue 

Castello blue 

Geserveerd met vijgenbrood, noten en biologische appelstroop 

 


