
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. 

 

Wijn / bier arrangement 

 

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

 

3 bijpassende wijnen      23 

3 bijpassende Bronckhorster bieren    16 

4 bijpassende wijnen       29  

4 bijpassende Bronckhorster bieren    20 

 

 

 

Heeft u een allergie, meld dit aan ons, zodat we u kunnen helpen met uw  

keuze en we rekening kunnen houden met uw allergie. 

 



6 gangen Menu du Chef 
 

Salade Parmaham 

groene asperges / appel / rozijnenbrood croutons 

 

Paprika soep 

 vegan 

 

Skrei filet (winterkabeljauw)  
 lichte mosterdsaus 

 

Kalfsoester  
 Armagnac saus 

 

Kernhem en Saint-Paulin  
vijgenbrood / pruimencompote 

 

Rijstmousse 

bosvruchtencompote / frambozensorbet 

 

Chef-kok Bertie Duiverman kookt graag samen met zijn 
keukenbrigade een prachtig menu du Chef voor u!  

  
 3-gangen (soep, hoofd- en nagerecht)        43  

 3-gangen (voor-, hoofd-, nagerecht)         48  

 4-gangen (voor-, soep of tussen-, hoofd- en nagerecht)    53  

 5-gangen (voor-, soep, tussen-, hoofd- en nagerecht)    59  

 6-gangen (voor-, soep, tussen-, hoofd-, kaas en nagerecht)   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 

 

Salade Parmaham 18 

groene asperges / appel / rozijnenbrood croutons 

 

Wildplankje 18 

 

Carpaccio van ossenhaas   17 

 truffelmayonaise / in honing gepofte kerstomaatjes 

(optioneel met eendenlever 9,50) 

 

Lauwwarme salade van gamba en coquilles  18 

zachte mosterddressing 

 

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

 

Salade deux saumon  17 

gerookte / gemarineerde zalm 

 

Boswandeling   15 

vegan 

 

Vegetarische salade   15 

gegrilde Aubergine / warme Camembert 



 

Warme voorgerechten 

 

Kalfszwezerik  18 

Krokant gebakken / ravioli van champignon / Morille crème 

 

Gemarineerde kalkoen  17 

chutney van tomaat en basilicum 

 

 

Soepen 

 

Runderbouillon (Gl)  9 

bosuitjes 

 

Romige Tomatensoep (Gl) 9 

 

Romige Mosterdsoep (Gl)  9 

 spekjes / krokante croutons  

(ook vega mogelijk) 

 

Paprikasoep (Gl) 9 

vegan 



Hoofdgerechten 
 

Wildzwijnsrollade (Gl) 25 

eigen jus  

 

Varkenshaas (Gl) 25 

 saus van kastanje champignons  

 

Tournedos  35 
gegrilde of gebakken / rode wijnsaus 

 

Gegrilde boerensteak (Gl)  25 
  bearnaisesaus  

 

Duo Hert 32 
hertenfilet en hertenstoof 

 

Kalfsoester  29 

Armagnacsaus 

 

Huisgerookte zalm  28 

 kruidensaus 

 

Skrei filet (winterkabeljauw) 28 

lichte mosterdsaus 

 

Groentenwrap  26 

  saus van tomaat en basilicum  
(vegetarisch) 

 

Groentenlasagne 26 

  knolselderij  
(vegan) 



Desserts 

 

Passiefruit bavarois (Gl)  9 

aardbeiensorbet 

 

Bananencustard (Gl) 9 

 chocoladesaus / gekarameliseerde banaan 

 

Grand Dessert de Gouden Leeuw 15 
selectie van onze patissier 

 

Kaasplateau de Gouden Leeuw 15 

regionale en internationale kaassoorten / 

vijgenbrood / pruimencompote 

 

Rijstmousse 10 

bosvruchtencompote / frambozensorbet 

 


