
Welkom in ons restaurant ’t Pietshuus van  

Herberg De Gouden Leeuw. 

 

Heeft u een arrangement bij ons? 

Voor uw keuzemenu kunt u kiezen uit de gerechten aangeduid met GL 

3 gangen (soep, hoofd- en nagerecht) 

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  

 

Haring     12   

Verse filets met appel-bosui salade 

 

Duet van Gans    12    

Rillet en gedroogd, geserveerd met pruimenstroop en toast   

 

Ribeye     13 

Van de green egg, koud geserveerd, met mango, gember en dragon tonen 

 

Rundercarpaccio     14  

   Met oude Bronkhorsterkaas, zongedroogde tomaatjes, 

 gebrande pijnboompitten 

 

Scampi     15   

Roergebakken met raapstelensalade en vadouvanespuma    

 

Rondje Bronkhorst    32 

Gevulde etagère met verschillende voorgerechtjes voor twee personen 

 

Soepen 

 

Doesburgse mosterdsoep     8   GL 

Gevuld met uitgebakken spekjes 

 

Groentebouillon    8   GL 

Gevuld met brunoise van verschillende groenten uit de tuin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofdgerechten 

 

 

Victoriabaars     20   GL     

Gebakken filet, met basilicum vinaigrette   

 

Varkensprocureur      20   GL     

20 uur gegaard, afgemaakt met appelstroop 

 

Vegetarisch     22 

Tarte Tartin van witlof en ui met een worteljus 

 

Zalmfilet    24 

In eigen keuken gerookt samen met tortellini geserveerd 

 

   Varkenshaas     25 

Gebakken, geserveerd met een ingekookte rode wijn sjalotten jus 

  

Kalfswang   27 

Zachtjes gestoofd bedekt met Parmezaan en Salie geserveerd met eigen jus 

 

Tante door    25 

Biologische kip uit de Achterhoek met mosterdroom saus  

 

Tournedos     29 

Naar uw wens gegrild of gebakken, met een stroganoffsaus  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nagerechten 

 

 

   Verse aardbeien     8    GL 

Met yoghurtijs en espuma van boerenyoghurt en roze peper 

 

   Bieten dessert      7    GL 

Panna cotta, gekonfijt, sorbetijs 

 

   Gouden Leeuw dessert  11 

Proeverij van onze patissier  

 

Kaas proeverij     13 

Vijf verschillende kaassoorten van onze kaasboer 

Geserveerd met vijgenbrood, noten en biologische perenstroop 

 


