
Menukaart

Pierre Jean Colombard Chardonnay
Deze bleekgele wijn heeft een zeer intense geur met tonen van citrusvruchten, peer en 

honing. Een wijn waarin zoet en zuren mooi in balans zijn.

Pierre Jean Sauvignon Blanc
Deze bleekgele wijn heeft een zeer intense geur met tonen van exotische fruit, asperges 

en grapefruit. De zuren zijn fris en in balans.

Pierre Jean Grenache Rose
Heerlijk frisse rosé; moderne vinificatie met de nadruk op een fruitige, soepele smaak. 

Jong en koel geserveerd smaakt deze lekkere drink- en maaltijdrosé het lekkerst. 

Pierre Jean Cabernet Merlot
Deze intens dieprode wijn heeft een aroma van gerijpt rood fruit met kruidige tonen. 

De smaak is vol met zachte tannines. Deze blend van Cabernet met Merlot is een 
typische wijn uit de l’Aude.

Lambrusco Bianco
Deze licht mousserende wijn is fonkelend lichtgeel van kleur. Hij heeft een frisse 
uitnodigende geur met tonen van bloesem en citrus. De smaak is fruitig en zoet.

Volg ons ook op Facebook & Instagram. Gratis WiFi

We bereiden onze gerechten met seizoensgebonden groenten en fruit, 
omdat het telen van deze producten in bepaalde seizoenen minder energie 
kost dan in andere seizoenen. Daarnaast kopen we onze ingrediënten zo 
lokaal mogelijk in en maken we gebruik van energiezuinige apparatuur. 
We gaan bewust om met de verwerking van ons afval en hebben 
meerdere zonnepanelen geïnstalleerd om stroom op te wekken voor 
bijvoorbeeld onze verwarmings- en koelinstallaties. Op die manier 
proberen we bij De Vergulde Leeuw zo duurzaam mogelijk te ondernemen.

Ventisquero Reserva Carmenere (rode wijn)
Fraai diep robijnrood van kleur. De wijn heeft een vol palet, met verfijnde aroma’s die 

doen denken aan pruimen en kersen. De wijn is elegant en gebalanceerd, heeft veel 
structuur en bevat een mooie lange afdronk.

Deze karaktistieke wijn verkopen wij alleen per fles           22,5

per glas 3,9 per karaf 5,9 per fles 18,5

Wijnkaart
Naturel 7,0

Gerookt spek 8,0

Appel 8,0

Ananas 8,0

Goudse kaas 8,0

Appel / gerookt spek 9,0

Appel / Goudse kaas 9,0

Boerenham / Goudse kaas 9,0

Gerookt spek / Goudse kaas 9,0

Gerookt spek / gebakken ui 9,0

Van Gogh pannenkoek 11,0
gerookt spek, honing, walnoten en geitenkaas

Kröller Müller pannenkoek 11,0
appel, roombrie, walnoten en honing

Veluwse pannenkoek 10,0
Goudse kaas, gebakken ei, gerookt spek en gebakken ui

St. Hubertus pannenkoek 10,0
boerenham, gebakken ui en Goudse kaas

Vergulde Leeuw pannenkoek 12,0
kip kebab, rucola, gebakken ui en knoflooksaus

Pannenkoeken

Specialiteiten

VERANTWOORD GENIETEN

Dit assortiment is tevens in onze slijterij te verkrijgen.



LUNCHGERECHTEN

Huisgemaakte bal gehakt 7,0
met saus naar keuze

Geitenkaas 8,5
warme geitenkaas, honing en walnoot

2 ambachtelijke kroketten (evt.  ) 8,5
met honing-mosterdmayo

Warm vlees speciaal 9,0
met pindasaus, gebakken ui, champignons 
en gebakken ei

Kebab van kip 8,5
met Turks brood en knoflooksaus

Gerookte zalm 10,5
met kappertjes, truffelmayo en rucola

Rundercarpaccio 12,5
met truffelmayo, frisse sla en  
parmezaanse kaas

Salades HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

Keuze uit wit of donker rustiek brood. 
Al onze broodjes worden geserveerd met 
huisgemaakte kartoffelsalade en frissa sla.

Uitsmijter ham - kaas 7,5
met boerenham en Goudse kaas

Uitsmijter Veluws spek 8,5

Half eentje 13,5
oma’s tomatensoep, broodje carpaccio  
en broodje kroket

Trio van briochebroodjes 13,5
met gerookte zalm, rundvlees bitterbal
en rundercarpaccio

tosti
.
s Soepen

Ham - kaas 6,0
met boerenham en Goudse kaas

Hawa 6,0
met boerenham, Goudse kaas en frisse ananas

Tuna melt 7,0
met zelfgemaakte tonijnsalade, rode ui
en Goudse kaas

Kröller-Müller 7,0
met brie, appel, nootjes en honing

Bij onze tosti's heeft u de 
keuze uit wit of bruin brood.

Onze soepen worden geserveerd 
met een stokbroodje en roomboter.

Oma’s tomatensoep   6,0

Soep van de week 6,0

Onze eiergerechten worden  
geserveerd op wit of bruin brood  
met een frisse salade.

Salade Geitenkaas 13,5
met warme geitenkaas uit de oven, 
walnoten en honing

Salade Warme Kip 13,5
met warme stukken kip, gebakken spek,   
gebakken ei, rode ui en honing-mosterdmayo

Salade Carpaccio 15,5
met rundercarpaccio, parmezaanse kaas,
kappertjes, pijnboompitjes en truffelmayo

Salade Vis 15,5
met diverse soorten gerookte vis 
en tonijnsalade

Salades worden geserveerd 
met stokbrood en kruidenboter.

Met een kleurboek en 
potloden om mee naar
huis te nemen.

TIP

Kindermenu
.
s

Oma’s tomatensoepje 4,5

Kinderpannenkoek 5,5
met stroop en suiker

Bitterballen 8,0
met frites, mayonaise en appelmoes

Kipnuggets 8,0
met frites, mayonaise en appelmoes

Mini frikandellen 8,0
met frites, mayonaise en appelmoes

Kipsate spies 8,0
met frites, mayonaise en appelmoes

Mini angusburger 9,0
met frites, mayonaise en appelmoes

-

Boeren broodplank 4,0
met 3 soorten smeersels

Oma’s tomatensoep 6,0
met stokbrood

Soep van de dag 6,0
met stokbrood

Garnalencocktail 7,5
Roze garnaaltjes met een luchtige dressing van 
Licor 43 en toast

Kipgehaktballetjes 6,5
met romige knoflooksaus

Wings & Shrimps 7,5
pikante chickenwings en krokante garnalen

Schwarzwälder schinken (gerookte ham) 7,5
met frisse meloen en balsamico dressing

Rundercarpaccio 10,5
met parmezaanse kaas, truffelmayo,  
kappertjes, pijnboompitjes en rode ui

Duo carpaccio 10,5
combinatie van rund en zalm

Visproeverij ( 1 of 2 personen) 12,5/24,0
diverse soorten gerookte vis, garnaaltjes,
toast en huisgemaakte tonijnsalade

Puntzak frites 3,0
met mayonaise

Boeren broodplank 4,0
met 3 soorten smeersels

Nacho's 6,0
met gesmolten kaas, sour cream 
en guacamole

Lekker om uit te breiden met een 
puntzak frites!

Extra
.
s

Mexicaanse vega burger 13,5
pittige groenteburger, tomaat, augurk,
rode ui, guacamole en gebakken uienringen

Angus hamburger 13,5
smokey hamburger, cheddarkaas, 
gebakken ui en whiskeysaus

Kipsate spies 14,5
met huisgemaakte satésaus, krokante
uien en kroepoek

Varkenshaassate spies 18,5
met huisgemaakte satésaus, krokante
uien en kroepoek

Varkenshaaspuntjes 18,5
met champignon- of pepersaus

Smokey spareribs 18,5
lekker gekruide ribs met knoflooksaus

Boerenschnitzel 19,0
met gebakken spek, paddenstoelen en ui

Gamba’s piri piri 19,5
gebakken in pittige knoflook olie

Zalmfilet 19,5
op oosterse wijze met teriyaki saus 
en ratatouille

Kalfsribeye 22,5
275 gram met ratatouille en pepersaus

Biefstuk ossenhaas 24,5
met pittige jus, ratatouille en wit brood

Biefstuk ossenhaas 25,0
met gebakken champignons en ratatouille

-

-

Al onze hoofdgerechten worden 
geserveerd met ambachtelijke frites, 
mayonaise en salade.

Extra bij te bestellen:
Pepersaus 2,0

Champignonroomsaus 2,0

Gebakken spek, ui en champignons 2,5

Gebakken aardappelen 2,5

Warme groenten 2,5

Portie champignons 3,0

Heeft u speciale wensen of last van 
allergieën? Laat het ons weten en we 

informeren u graag.

Vegetarisch

Angus hamburger 9,0
smokey hamburger, cheddarkaas, 
gebakken ui en whiskeysaus

Mexicaanse vega burger 9,0
pittige groenteburger, tomaat, augurk,
rode ui, guacamole en gebakken uienringen


