
 
Welkom in restaurant 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) 

 
Menu du Chef 

Chef-kok Gerben Ruikes kookt graag samen met zijn keukenbrigade 
         een prachtig menu du Chef voor u (onderdelen zijn ook los te bestellen) 

3 gangen (soep, hoofd- en nagerecht)    39 
3 gangen (voor-, hoofd-, nagerecht)     45 
4 gangen (voor-, soep of tussen-, en-,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 menu kunt u bestellen tot uiterlijk 20.00u) 

 

   Noorse zalmfilet 13 
Gerookt en a la minute gebrande zalm 

Bouillon 8 
Getrokken van gevogelte met tuinkruiden gevuld 

   Scampi 8 
Roergebakken met knoflook en zoete tomaatjes 

   Spoom 6 
Van aardbeien met mousserende wijn 

  Eendenborstfilet25 
Op eigen vet gebakken met tijmsaus 

   Grand dessert12  
Creatie van onze patissier  

 

            Mocht u specifieke wensen hebben dan houden wij daar graag rekening mee. 
Heeft u een allergie, meld dit aan ons, zodat we u kunnen helpen met uw  

keuze en we rekening kunnen houden met uw allergie. 
  

Wijnarrangement 
Om u verder grandioos te verwennen, kunt u kiezen voor een bijpassend wijn arrangement  

 3 bijpassende wijnen       23 
 4 bijpassende wijnen         29 

 
 



Voorgerechten  
 
 

Gerookte forel       14 
Met een mousse van mierikswortel  

 

Caesar salade       13 
Parmezaanse kaas, croutons, avocado, ei, komkommer, 

 
 

Black Tiger garnalen      14    
Roergebakken met knoflook, Cherrytomaatjes, koriander  

 

 

Steak tartaar     14 
Gesneden van Achterhoeks Rund, geserveerd met truffelmayo 

 
 

Rundercarpaccio     14    
Pesto, pijnboompitten, oude kaas, rucola sla, gedroogde tomaat 

 
 

Rondje Bronkhorst      34 
Gevulde etagère met verschillende voorgerechtjes voor twee personen 

 

 
Soepen 

 
 

Mosterdcrème soep      8   GL 
Gevuld met uitgebakken spekjes 

 
 

Kalfsbouillon       8  GL  
Rijkelijk gevuld met julienne van groenten en kalfstong 

 
 

 



 
 

Hoofdgerechten 
 
 
 

Zeebaarsfilet       22   GL 
Op de huid gebakken met een witte wijnsaus 

 
 

Eendenbout      22  GL 
Langzaam gegaard met home-made BBQ-saus 

 
 

Risotto      23    
Met knapperige groenten, cashewnoten en lente-ui 

 
 

Zalmfilet     24  
Uit eigen rookoven met zachte saffraan saus  

 
 

Tournedos       29 
Naar uw wens gegrild of gebakken, met een stevige rode portsaus 

 
 

Kalfswang      27    
Langzaam gestoofd in eigen jus, met oestersaus en pistachekruim 

 
 

Stoofpot        25  
Gemaakt van Achterhoeks ree en bier 

 

Mosselen 26 
Bereid in bier/wijn of tomaat, kruiden saus 

 
 

 

 
 



Nagerechten 
 
 
 

   Aardbeien Romanoff     9 GL 
Verse aardbeien, room, wodka en aardbeienijs 

 
 

   Mascarpone-sinaasappelroomijs      8    GL 
Met huisgemaakt sinaasappelcake 

 
 

Gouden Leeuw dessert    12     
Proeverij van onze patissier  

 
 

Kaas       14  
Proeverij van verschillende kaassoorten uit de regio: 

Geserveerd met vijgenbrood, noten en biologische appelstroop 

 
 


