
Menukaart
Proef  de  sfeer

herberg

gespecialiseerd 
in de organisatie van:

Ridge  gl.  5.75
New England IPA - 6%   blik  6.95

Wij serveren diverse ambachtelijk, lokaal gebrouwen bieren 
van de Bronckhorster Brewing Company te Rha! Wij hebben de 
meeste bieren op de f es en 7 hardlopers op de tap.

TIP! Proeverij van 3 glazen van de tap bestellen  7,20

l

BleuBerry Weizen wissel gl.  4.95
Weizen - 5% fl.  6.35

Ijsselbock  gl.  4.95
Bock - 7% fl.  6.35

James Blond  gl.  5.45
Blond - 6% fl.  6.35

Cote de Cascogne Sauvignon Blanc  
Frankrijk - Romig en toch fris, mild droge  gl.    5.75
witte wijn met tonen van citrusvruchten fl.  25.50

Pinot Grigio delle Venezie Farina   
IGT Veneto Italië - Farina      gl.    6.75
Verfijnde, elegante witte wijn met geuren   fl.  33.50
van exotisch fruit, perzik en abrikoos

Errazuriz Estate Chardonnay
Aconcaqua Valley Chili -      gl.    6.95
Aangename, zacht kruidige witte wijn     fl.  34.50
met aroma’s van appel, perzik en ananas

Verdejo Ramon Bilbao Rueda
Aromatisch expressief tropisch      gl.    6.95
    fl.  34.50

Merlot Selection Cazal Vilel
IGP Pays, Zuid-Frankrijk -      gl.    5.75
Classic Rouge, soepel en elegant.    fl.  27.50
Karaktervolle frisrode wijn met aroma’s
van rood fruit en kruiden

Epicuro Negroamaro
IGT Puglia, Italië - Een diep rode wijn       gl.    5.95
met geurig bouquet van rozijnen, koffie,   fl.  29.50

zoete specerijen en chocolade

Ramon Bilbao rioja crianza
Een frisse blend van Temperanillo en  gl.    6.95
Grenache met aroma’s van zwart fruit    fl.  34.50
en pruimen

bitterballen [8 stuks]  9.50
Extra bij te bestellen, prijs per stuk      1.20
Keuze uit rundvlees- of vegan groentebitterbal

Bronkhorster plateau (vega)        16.50
Oude Bronckhorster kaas, gemarineerde 
olijven, cherry tomaatjes en 2 kaaskroketjes 

Dame blanche 9.95
Vanille roomijs met warme chocoladesaus en 
slagroom 

seizoenscoupe 9.95
Wisselende coupes door het seizoen heen

Vruchtensorbet 9.95
Sorbetijs met vruchten van het seizoen 

Kinderijsje 5.75
Keuze uit vanille of chocolade ijs in een leuke  
meeneembeker 

Gouden leeuw plateau 19.50
Oude Bronckhorster kaas, gedroogde worst,
gemarineerde olijven, rauwe ham, 4 bitterballen,
4 kaaskroketjes 

broodplank 6.95
Met kruidenboter en tapenade

ambachtelijk ijs 
van Dommerholt uit Borculo

Gemengd bittergarnituur  [12 stuks]  12.95

Salentein Portillo Malbec
Valle de Uco - mendoza Argentini       gl.    6.95
   fl.  34.50

Selection Cazal Viel Rosé
IGP Pays Dóc, Zuid-Frankrijk -       gl.    5.75
Smaak van rode bessen met kruidige    fl.  27.50
tonen en een lang blijvende zachte afdronk 

AnGus Triple  gl.  5.95
Triple - 8,5% fl.  6.95

BBC Four gl.  6.50
Quadruppel - 11,5% fl.  7.25

Brok in de keel fl.  6.55
Belgian Strong Ale - 8,5% 

gouden leeuw pils  gl.  3.95
Bohemian Pilsener - 5,0% fl.  4.95

Witte Rhakker   gl.  4.95
Witbier - 5% fl.  5.95

Nightporter gl.  6.95
Strong Porter - 8% 

groene buizerd fl.  6.35
Wiet bier - 6% 

Barrel Aged Series 30 cl.  9.95
Wisselend assortiment 

Cadeau Tip  

Alle bieren en wijnen zijn 
ook te koop bij de receptie!

Wit

Rosé

Rood

Specials

Wijnen

bieren

proef  de  sfeer

Johanniter Brut
Heerlijke bubbel uit de Achterhoek   gl.    6.95
 
of Spaanse Cava            fl.  34.50

overige drankjes

Borrelgarnituur

Chaudfontaine Rood/Blauw          25 cl    3.15
75 cl    6.55

Coca Cola Regular/Zero     3.35
Fanta sinas, Cassis, Sprite   3.35
Fuzetea Sparkling, Greentea       3.95
Finley tonic, bitter lemon, ginger ale, Rivella  3.75
Biologische halfvolle- of Karnemelk     2.95
Radler 0/2,5%     4.25
Brand weizen 0%    4.25
Heineken 0.0 / Wieckse Wit 0%     4.25

Vruchtensappen
Vers geperste jus d ‘orange  4.85
Tomatensap    3.95
Appelsap of Kersen/appelsap
Van Horstink uit Steenderen    3.95

ijscoupes

menukaart
Welkom

• Uw huwelijksfeest, verjaardag of jubileum in een 

stijlvolle en karakteristieke omgeving.

• Een culinair- en romantisch uitje met familie, 

vrienden of kennissen met overnachting in een 

hotelkamer of appartement.

• Een high-tea, brunch of een (baby-)borrel in een 

sfeervolle ambiance met een rijke historie.

• Het personeelsuitje eventueel gecombineerd met 

een bezoek aan de Bronckhorster Brewing Company.

• Uw jaarvergadering of presentatie van uw nieuwe 

product waarbij het culinaire- en het zakelijke 

aspect uitstekend samen gaan. 

Herberg

de Gouden Leeuw
Gespecialiseerd

In de organisatie van

Cocktail?  

Gin/Tonic, Apererol Spritz, Whisky/Gingerale, 
Wodka/orange en vele andere

9.95

Cocktail & bubbels



Zalmfilet 14.95
Huisgerookt met limoen-dille aïoli

warme dranken

Geachte Gast

Heeft u een allergie ?

Wifi

Koffie 
Koffie crème    3.15
      dubbel   4.45
Espresso    3.15
      dubbel   4.25
Cappuccino    3.65
Koffie verkeerd    3.65
Latte Machiato    3.95
Espresso Machiato    3.25

Chocolade koffie met slagroom    5.25
Hazelnoot koffie met slagroom    5.25

Bronkhorster koffie [Amaretto]    8.45
Irish coffee [Whiskey]    8.45
French coffee [Grand Marnier]    8.45
Spanish coffee [Tia Maria]    8.45
Coffee Liquor 43      8.45

Thee 
Thee [vraag naar onze diverse smaken]     3.15     
Verse Muntthee met honing    4.35
Verse Gember thee    4.35

chocomel 
Chocomel koud / fristi     3.35     
Chocomel warm    3.95
Chocomel warm met slagroom    4.65

Krentenwegge met roomboter   3.95
Appelgebak    3.95
Vruchtengebak van het seizoen  4.65
Hazelnootschuimbol    4.65
Bonbon 1.35
Tipje slagroom 0.75

broodjes tosti’s

maaltijdsalades

kindergerechten

eiergerechten

Te bestellen van 11.00 uur tot 17.00 uur. Keuze uit 
ambachtelijk gebakken Batard brood, wit of donker.

Om de doorstroming te versnellen kunt u de QR code op uw 

tafel scannen en zelf bestellen en afrekenen. Onze runners 

brengen uw bestelling en ruimen de tafels af. Wij wensen u 

een prettig verblijf in onze herberg toe.

Meld dit aan ons, dan kunnen we u kunnen helpen 
met uw keuze en we rekening kunnen houden met 
uw allergie. 

 

U kunt gratis gebruik maken van ons netwerk 
“Leeuw Gast”. U kunt inloggen met uw 
e-mailadres of uw Facebook account. 

Te bestellen van 11.00 uur tot 17.00 uur. Keuze uit 
ambachtelijk gebakken Batard brood, wit of donker.

Te bestellen van 11.00 uur tot 17.00 uur. Keuze uit 
ambachtelijk gebakken Batard brood, wit of donker.

Te bestellen van 11.00 uur tot 18.00 uur. Alle gerechten
worden geserveerd met salade en verse Aviko frietjes.

Te bestellen van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Geserveerd met brood en kruidenboter

Te bestellen van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Geserveerd met brood en kruidenboter.

gezond 12.95
Ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt ei, sla,
rode ui, zongedroogde tomaatjes 

Uitsmijter traditioneel 12.95
3 eieren, ham en/of kaas 

tosti traditioneel 5,95
Ham en kaas 

salade geitenkaas (vega)  17,95
Lauwwarme geitenkaas met honing, tomaat,
komkommer, ui, gemengde noten en croutons 

kinderschotel kroket 7,95

kinderschotel FRIKANDEL 7,95

kinderschotel KIPNUGGETS 8,95

Uitsmijter gouden leeuw 15.95
3 eieren, ham, kaas, rosbief en aardappelsalade 

Gouden leeuw tosti 6.95
Ham, kaas, salami, tomaat, rode ui en oregano 

salade gamba’s 17.95
Pittig gebakken gamba’s met verse knoflook. Salade 
met rode ui, tomaat, komkommer en kappertjes

Uitsmijter zalm 15.95
3 eieren op dun getrancheerde ambachtelijk
gerooktezalmfilet 

Tosti hawaï 6.95
Ham, kaas en ananas 

salade ossenhaaspuntjes 17.95
Gebakken ossenhaas met teriyakisaus, rode ui
en haricots verts

salade gouden kip 17.95
Gebakken gemarineerde kippendijen met paprika, 
champignons en uien 

bronkhorster boerenschnitzel   19.95
Bedekt met gebakken uien, champignons,
paprika en kaas

zalmfilet    21.95
Ambachtelijk gerookt, geserveerd 
met witte wijnsaus

Vega wrap  19.95
2 wraps gevuld met mozzarella, tomaat en 
pesto en bestrooid met geraspte kaas 

boerenomelet 15.95
Ham, kaas, champignons, ui, spek, paprika,
geserveerd met aardappelsalade

Omelet met zalm 15.95
Gevuld met reepjes huis gerookte zalm

franse brie 12.95
Gegratineerd, belegd met rucola, sla en walnoten

portie verse aviko frietjes  4.95
[als bijgerecht]  

hamburger 15.95
200 gram puur rundvlees, met huisgemaakte
BBQ-saus, tomaat, komkommer, bacon en 
gebakken uien 

carpaccio 13.95
Dungesneden, met pesto gemarineerd rundvlees,
geserveerd met grana padano, zongedroogde
tomaatjes en gebrande pijnboompitten

kroketten 12.95
Twee rundvlees- of vegan groentekroketten

tonijnsalade 13.95
Frisse salade aangemaakt met augurk,  
kappertjes, rode ui en bieslook

oma’s gehaktbal 12.95
200 gram gebakken in roomboter geserveerd
met jus, mayonaise of mosterd

Broodje Gouden kip 13.95
Gebakken gemarineerde kippendijen met 
paprika, champignons en uien. 

soepen

Doesburgse mosterdsoep  kl.   6.95
Met spekjes en knoflookcroutons      gr.   9.95

Pomodori tomatensoep  kl.   6.95
Met bosui, knoflookcroutons en      gr.   9.95
een scheutje room

seizoenssoep  kl.   6.95
Asperge, erwten, uien      gr.   9.95

Bon
Appetit

À la Carte kaart   

Naast deze plates hebben wij 
een uitgebreide a la Carte kaart.

,


