
Welkom in restaurant  

Herberg De Gouden Leeuw 
 

Allereerst wensen wij u namens het voltallige personeel  alvast de beste wensen voor 2023! 

Wij hopen dat u geniet van uw verblijf bij ons… 

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. 

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

keuze en we rekening kunnen houden met uw allergie. 

 

Om uw diner helemaal compleet te maken schenken wij onderstaand 

wijnarrangement bij ons December menu. 
 

3 bijpassende wijnen   € 23 

4 bijpassende wijnen   € 29 

Salentein sauvignon blanc 
een witte wijn, met intense aroma’s en smaken van limoen, peren, vijgen, en kruidige tonen van witte peper en buxus. De smaak 

van deze wijn is vol en sappig en heeft een perfecte structuur. 

Spatburgunder 
Een helderrode wijn. Met aangename geur, direct en typisch Pinot Noir/spatburgunder. Een mooie combinatie van kruidigheid, 

bosfruit en kersen. Rijpe aanzet met prettig zoetje. Sappig met een prettig bittertje en druiftannines 

Masca del Taco 
Een mooie rode wijn met in de geur aroma;’s van jam, rood fruit en een beetje kaneel. De smaak is zacht en complex tegelijk. Vol 

en krachtig, met hints van zwart fruit, kruiden en vanille. 

‘The Tawny Port’ 
Deze port van Graham’s heeft een diep gouden fonkeling in net glas. Complexe aroma’s van sinaasappelschil, vijgen, rozijnen en 

kaneel. Een rijk, elegant en stoer karakter met een lange afdronk. 

Muscat de Rivesaltes 
Frisse zoete dessertwijn met heerlijke aroma’s van citrusvruchten, exotische vruchten, perzik en abrikoos. Zeer complex zonder 

log te worden. Een aantrekkelijke wijn met fraaie, rijke smaak. 

 

 

Extra te bestellen bij alle hoofdgerechten: 
verse Aviko frietjes met mayonaise € 4,95 / salade van het seizoen € 4,95 



 

 

Menu du Chef  
 

Lauwwarme salade van Coquilles, Rivierkreeft en grote Garnalen   

Met Safraan Dressing 

*** 

Aardappel-knolselderijsoep (vegan)    

Met een schuim van Truffel 

*** 

Gevuld Kalkoenrolletje met Bospaddenstoelenravioli   

Met een creme van Morilles 

*** 

Duo van Hertenrugfilet en Wildpeper 

 

*** 

Kaas   

Epoisses (pittige "loop" kaas uit de Bourgondië)  

Gorgonzola (Italiaanse Blauwschimmelkaas) 

geserveerd met Pruimencompote, Honing en Notenbrood 

*** 

Panna Cotta van Steranijs met een Cassis sorbet  

 
 

Prijzen menu's inclusief amuse  

6 gangen    € 79 

5 gangen    € 72 

4 gangen   € 65 

3 gangen    € 59 

 

 

 



A la Carte kaart 

 

Voorgerechten 

 

Salade van Gerookte en Gemarineerde Zalm  17 

Mosterd Dille Dressing 

*** 

Herten Carpaccio (of naar wens Rundercarpaccio)  18 

Optioneel met Eendelever (a 6,50) 

*** 

Boswandeling (vegan salade)  15 

*** 

Wildplank met verschillende wild voorgerechten  19 

*** 

Champignons Dordogne (vegetarisch)  16 

 

Lauwwarme salade van Cocquiles, Rivierkreeft en grote Garnalen  18 

Safraan Dressing 

*** 

Krokante zwezerik   17 

met Bospaddenstoel Ravioli en een creme van Morilles 

 

 

 



 

 

 

Soepen 

 

Wildbouillon  9 GL 

Bospaddestoelen, Prei en Tuinkruiden 

*** 

Mosterdsoep (ook Vegetarisch)  9 GL 

Bosuitjes en Spek 

*** 

Aardappel/Knolselderij soep (vegan)  9 GL 

met een schuim van Truffel  

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Hoofdgerechten 

 

      Zeewolf           29  

Spek en mosterdsaus 

*** 

Kabeljauw  25 GL 

Tuinkruidensaus 

*** 

Duo Hertenrugfilet met Hertenpeper  32 

*** 

Tournedos       34 

gegrild of gebakken met Cognacsaus 

*** 

Vegetarische Wrap  25 GL 

Tomaten kruidensaus 

*** 

Fazant filet    29 

roomzuurkool / dragonsaus 

*** 

Groenten Lasagne (Vegan)    26 

*** 

Varkenshaas   25 GL 

saus van Kastanje Champignons 

 

 



 

 

 

Desserts 

 

Panna Cotta van Steranijs   9 GL 

met een Cassis sorbet  

*** 

Creatie van Hazelnoot  9 GL 

*** 

Creme Brulee van Witte Chocolade   9 GL 

met Frambozensorbet en Pistachenootjes 

*** 

Kaasplank  15 

5 heerlijke kazen uit binnen en buitenland 

*** 

Grand Dessert  15 

 

 


