Welkom in restaurant Herberg De Gouden Leeuw
Heeft u een arrangement bij ons?
Voor uw 3-gangen arrangementsmenu kunt u kiezen uit de gerechten
aangeduid met GL
3-gangen (soep, hoofdgerecht en nagerecht).
Kiest u een ander gerecht dan betaalt u de meerprijs.
Voorafgaand aan uw diner serveren wij u een broodje met boter en tapenade van olijven.

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.

Wijn / bier arrangement
Om u grandioos te verwennen, kunt u kiezen voor een bijpassend arrangement
3 bijpassende wijnen
3 bijpassende Bronckhorster bieren
4 bijpassende wijnen
4 bijpassende Bronckhorster bieren

23
16
29
20

TIP:Wildwijn 2022
Araiz Crianza 2018
Glas 6,95
fles 33,50

Menu du chef
Salade met gerookte wilde gans
ganzenfilet / appel-port dressing

Wildbouillon
gevuld met beukenzwammetjes

Visravioli
krab / gamba’s / spinazieschuim

Duo Wild
hertenrugfilet / wildpeper

Kaasplateau
Loo (Belgische abdijkaas) / Castello Blue (zachte blauwe schimmelkaas)
vijgenbrood / pruimencompote

Dessert du Chef
creatie van chocolade

Chef-kok Bertie Duiverman kookt graag samen met zijn keukenbrigade
een prachtig menu du Chef voor u!
3-gangen (soep, hoofd- en nagerecht)
3-gangen (voor-, hoofd-, nagerecht)
4-gangen (voor-, soep of tussen-, hoofd- en nagerecht)
5-gangen (voor-, soep, tussen-, hoofd- en nagerecht)
6-gangen (voor-, soep, tussen-, hoofd-, kaas en nagerecht)

43
48
53
59
68

Het 5-of 6-gangen menu kunt u bestellen tot uiterlijk 20.00 uur en vooraf krijgt
u een amuse van de chef

Voorgerechten
Gerookte forellenmousse 15
forel uit Steenderen / huis gerookte zalm / Mierikswortel crème

Wildpaté 15
met wildzwijn ham / chutney gekonfijte uien

Vissalade 15
gamba’s / rivierkreeft / grote garnalen / saffraan dressing

Hertencarpaccio 17
hert / truffel mayonaise
extra: geserveerd met eendenlever, toeslag 6,50
(Rundercarpaccio op verzoek ook mogelijk)

Rondje Bronkhorst 19 p.p.
gevulde etagère met diverse voorgerechtjes voor twee personen

Salade met gerookte wilde gans

15

ganzenfilet / appel-port dressing

Vegan en Vegetarische voorgerechten
Champignons Dordogne (vegetarisch) 16
klassiek / bierbeslag / knoflooksaus

Boswandeling (vegan salade) 14
kikkererwten / zongedroogde tomaatjes / mosterddressing

Warme voorgerechten
Kleine wildhamburger 14
brioche brood / preiselbeeren

Krokant gebakken zwezerik 16
met truffelolie

Visravioli

14

krab / gamba’s / spinazieschuim

Soepen
Wildbouillon 9 GL
gevuld met beukenzwammetjes

Aardappelsoep 9 GL
licht gebonden / knolselderij / pastinaak / kervel (vegan)

Romige mosterdsoep 9 GL
spekjes / krokante croutons (ook vega mogelijk)

Pompoensoep 9 GL
kokos / krokant gebakken pitjes (vegan)

Hoofdgerechten
Gegrilde varkenssteak

25 GL

gemarineerd / Béarnaise saus

Hele forel uit Steenderen 25 GL
ongefileerd / gebakken / amandeltjes

Duo zalm en kabeljauw 27
Kreeftensaus

Wildzwijn sukade 27
gegaard in zijn eigen jus

Volle wildpeper 27
met preiselbeeren

Fazant filet 29
roomzuurkool / dragonsaus

Duo Wild

31

hertenrugfilet / wildpeper

Tournedos 33
huisgemaakte kruidenboter / extra: geserveerd met eendenlever, toeslag 6,50

Duo van ree- en haasfilet 37
wild-portsaus

Wrap 25 GL (vegetarisch)
diverse groenten / tomaat / basilicum / kaas

Gevulde portobello 25 GL (vegan)
groenten / couscous / pittige currysaus
Extra te bestellen bij alle hoofdgerechten:
verse Aviko frietjes met mayo € 4,95 / salade van het seizoen € 4,95

Nagerechten
Wij maken gebruik van het ambachtelijke ijs van

IJsboerderij Dommerholt

Notenijs 9 GL
warme bosvruchtencompote

Stoofperenbavarois 9 GL
steranijs / kaneelijs

Creatie van Chocolade 9 GL
variatie wisselt dagelijks

Crème brûlée van koffie 9 GL
sinaasappel roomijs

Gouden Leeuw Grand Dessert 14
selectie van onze patissier

Kaasplateau Gouden Leeuw 14
proeverij van verschillende regionale en internationale kaassoorten
vijgenbrood / noten / pruimencompote

