à la carte
À la carte te bestellen gerechten vanaf 17:00 uur, alleen op vrijdag, zaterdag en zondag

FingerfOOd

RunderCarpaccio

Brood

5.5

Met 3 verschillende smeersels

Mini loempia’s

8

6 stuks | Oosterse twist | ook vega te bestellen

Gemengde sla, zongedroogde tomaatjes,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, cherry
tomaatjes en komkommer.
Keuze uit pesto- of truffelmayonaise

Trio van vis

Gyoza

8

6 stuks | Japanse deegpakketjes met vulling |
ook vega te bestellen

Ui ringen

4

6 stuks

Crispy chicken

8

6 stuks | Krokante kipfilet met sriracha-mayonaise

12

Gerookte zalm, forel en een torent van Hollandse garnalen, gemengde sla, citroen, cherry tomaat, komkommer en mosterd-dilledressing

Cantaloupe Prosciutto crudo

9

Gemengde sla, meloen, Italiaanse ham, Parmezaanse
kaas en balsamico saus

Portobello geitenkaas

10

Kastanjechampignon gevuld met geitenkaas, walnoten,
honing en verse rozemarijn

VOOrgerechten
Tomatensoep

6

Soep van de dag

6.5

Wisselende soep seizoensgebonden			

Vitello tonato

12.5

11.5

Gemengde sla, gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise, komkommer, cherry tomaat en kappertjes

mOeite met kiezen?
voorgerechten de gouden leeuw

Alle voorgerechten behalve de portobello op een
houten plank. Vanaf 2 personen te bestellen.
Heeft u een allergie?
Meld het ons! Wij zijn u dan graag van dienst met een advies

24

HOOfdgerechten
Spies de Gouden leeuw

23

VOOr de Kids

Kleintje tomatensoep

3

Friet

3

Spies met 3 soorten vlees en groenten

tagliatelle met witte wijnsaus

22

Vraag ook naar onze vegetarische variatie
Kan ook met friet

7 zingende zusjes (sissende gamba’s) 18
Zwemmend in een badje van knoflook, rode peper en
paprika

Saté van de haas

17

Kroket

2.5

Frikandel

2.5

kaassoufflé

2

2 stokjes kipsaté

5

Pasta carbonara

5

Kinderijsje

3

Gebakken uitjes, kroepoek en atjar

Pepersteak met pepersaus

21

Met pepersaus en gegrilde courgette

mOeite met kiezen?
hoofdgerechten de gouden leeuw

45

Alle hoofdgerechten geserveerd op een houten plank.
Vanaf 2 personen te bestellen.

nagerechten
Karamel cheesecake
Tiramisu

Heeft u een allergie?
Meld het ons! Wij zijn u dan graag van dienst met een advies

6.5

Karamelsaus, pecannoten en munt

6.5

Huisgemaakte tiramisu met vleugje amaretto

Chocolademousse

6.5

Luchtige mousse van pure chocolade

Vanille-ijs
Warme kersen of chocoladesaus

5.5

