
 

 
Welkom in het restaurant 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, hoofdgerecht en nagerecht) 

 
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)     42 
4 gangen(voor-,soep-,hoofd- en nagerecht)                                     46 
4 gangen(voor-,tussen-,hoofd- en nagerecht)     49 
5 gangen(voor-,soep-,tussen-,hoofd- en nagerecht)   55 
6 gangen(voor-,soep-,tussen-,spoom-,hoofd- nagerecht)  59 

(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 
 

Forelmousse    12  
Op een venkel salade met zeewier krokantjes  

 

Nagelholt      12 
Uit de achterhoek met anijspaddenstoel gebakken in bierbeslag  

 

Ratatouillesalade       12  
Met geitenkaas, provinciaalse kruiden en tomatenschuim  

 

Reepate       14  
Geserveerd met  gekonfijte peren, kletzenbrood  

 

Hertencarpaccio    15  
met truffelmayonaise, crumble van geroosterde uien 

 

Wildplank uit de lucht     16 
Ganzenham, gebakken duivenborst, eendenrillet  

 

Rondje Bronkhorst    33 
Gevulde etagère met verschillende voorgerechtjes voor twee personen 

 

 
Soepen 

 

Bospaddenstoelensoep    8 GL 
Gevuld met bosuitjes 

 

Erwtensoep      8 GL 
Gevuld met rookworst (met roggebrood en katenspek 9.5) 

 

Bouillon  8 GL 
 Van gerookte duif gevuld met paddenstoelenmix   

 

 



 
 

Hoofdgerechten 
 
 

Zalmfilet     22 GL 
Huis gerookt geserveerd met kappertjessaus 

 

Reepeper  22 GL 
Goed gevuld stoofpannetje geserveerd met een stampotje van de chef 

 
Vegetarisch     22  

Strudel van pompoen en paddenstoelen 
 

Varkenshaas     24     
Rosé gegaard en gebakken champignons 

 
Zeeduivelwangetjes    27  

Medaillons geparfumeerd met Pernod en bieslook 
 

Tournedos    28 
Naar uw wens gegrild of gebakken, met gorgonzolasaus   

 

Fazant   27 
Rollade van het filet op een kruidenzuurkool met Calvadossaus   

 

Hert  29  
Gebraden rugfilet begeleid met honing-tijmsaus  

 

Hazenrugfilet    33 
Gebraad met wortel, schorseneer, scheuten, bockbierjus  

 
Wild trio van het land    33  

Wat onze Achterhoekse jagers aanbieden 

 

 



 
 

Nagerechten 
 

   Creme brulee  8 GL 
Van dooley’s met koffieroomijs  

 

   Bavarois       8 GL 
Van griesmeel met roodfruit compote 

 

Vijgen 9 
Wentelteefje met gemarineerde vijg, geroosterde hazelnoot en vijgenroomijs 

 

   After eight  9 
Frisse combinatie van verschillende structuren   

 

Gouden Leeuw dessert  12 
Proeverij van onze patissier  

 

Kaas     14 
Proeverij van verschillende kaassoorten: 

Margalet Papillon 
Oude Bronkhorsterkaas 

Munster  
Shropshire blue 

Bleu De Gex 
Geserveerd met vijgenbrood, noten en biologische appelstroop 

 


