
 

 

Welkom in ons restaurant ’t Pietshuus van  

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-, spook-, hoofd- nagerecht)   58 

(Het 5 en 6 gangen surprisemenu kunt u bestellen tot uiterlijk 20.00u) 

toeslag kaasdessert    4 

 

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     28 

 

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  

 

Kalkoen terrine    12 

Gemaakt van kalkoenfilet en gruyère op witte asperges en mango  

 

Forel    12   

Luchtig mousse van gerookte forelfilet, crostini en bietenyoghurt 

 

Asperges    13 

groene en witte asperges, geitenlam ham, aardappel, rode ui,  

ei, appel en truffelmayonaise 

 

Rundercarpaccio    14  

   Met oude Bronkhorsterkaas, zongedroogde tomaatjes, 

 gebrande pijnboompitten 

 

Weide Lam     15     

Steak tartaar, kappertjes, rode ui en Jack Daniels stroop  

 

Gamba    14 

Gebakken met raapstelen, kokos en beukenzwammen  

 

Rondje Bronkhorst    33  

Gevulde etagère met verschillende voorgerechtjes voor twee personen 

 

Soepen 

 

Doesburgse mosterdsoep     7 GL 

Gevuld met uitgebakken spekjes 

 

Krachtige lamsbouillon 8 GL 

Gerookte lams-ham en groene kruiden  

 

Aspergecrèmesoep  8 GL     

Met eigen garnituur en gesnipperde lente-uitjes. (Extra gerookte zalm €2,-)   

 



 

 

 

Hoofdgerechten 

 

 

Victoriabaars     19     GL     

Op de huid gebakken filet, op romige risotto met oreganosaus  

 

Varkensprocureur      19     GL     

20 uur gegaard daarna gegrild met huisgemaakte BBQ-saus 

 

Extra portie asperges (vier stuks) 8 

 

Zalmfilet - asperges     24 

Ambachtelijk gerookt geserveerd met wittewijnsaus 

 

Varkenshaas - asperges    23 

Met gebakken grotchampignons en bacon 

  

Asperges modern    24  

Sousvide gegaarde asperges, lauwwarme ei met peterselie, 

gegrilde roseval aardappelen, beenham en Hollandaise saus 

(Ook vegetarische te bestellen) 

  

lam - asperges     26 

Duet van roze gebakken rug filet en gestoofd nekfilet rozemarijnsaus 

 

Tamme eendenbout - asperges      25 

Zacht gestoofd geserveerd met hoisinsaus en cashewnoten 

 

Tournedos - asperges    29  (Rossini 35.-) 

Naar uw wens gegrild of gebakken, met Hollandaisesaus  

 

 

 



 

 

 

 

Nagerechten 

 

 

   Dame blanche 7    GL 

Vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom 

 

   Bavarois     7    GL 

Huisgemaakt van verse vruchten  

 

   Appeltaartje     8 

Lauwwarm geserveerd met boerenjongens parfait 

 

Gouden Leeuw dessert  11 

Proeverij van onze patissier  

 

Kaasplank      13 

Proeverij van geit afkomstig van boerderij De Brömmels 

Harde kaas 

Gedroogde worst 

Zachte kaas 

Kwark  

Hazelnoot rozijnenbroodje 

 


