
Fingerf00d
Lekker 0m mee te starten

Br00d met 3 smeersel 6

L0empia 3 st 7
Een met oosterse twist ook vegetarisch

Gy0za 6 st kip 0f vega 8
Japanse deegpakketjes met vulling

Ui ringen 8 st 5

Crispy chicken 6 st 8
Krokante kipfilet  met sriracha-mayonaise

Rendang kr0ketjes 5 st 7.5

À la carte
à la carte vanaf 17:00 uur

V00rgerechten:

T0matens0ep S0ep 6.5

S0ep van de dag 7

Gravedlax met z0et-zure k0mk0mmer 14
Met een zoetige sausje van mosterd en dille

Rundercarpacci0 12.5
Slamelange, zongedroogde tomaatjes, 
Parmezaanse kaas, pittenmixs en komkommer

sissende Gamba’s 5 st 12.5
Met brood om mee te soppen

Gebakken paddenst0elen met t0ast 9.5
Shii-take, oesterzwam en kastanje champignons



H00fdgerechten:
Spies de Gouden leeuw  (210 gram) 23 
Spies met 3 soorten vlees en groenten

Diamant haas met gebakken pastinaak 23
Het vergeten stukje vlees uit de achterpoot 
van een rund is zacht en smaak vol

Spareribs (650gram) 21
Lekker met friet en rauwkost

Gebakken zalmfilet met gamba’s 21/24
Verse kruiden saus

Saté v/d haas 18.5
Gebakken uitjes, kroepoek en atjar

P0rt0bell0 met geitenkaas 15
Uit de oven met honing en walnoten

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

Nagerechten:
Karamelijs 6.5
Karamelzeezout saus en slagroom

m0nch0u 6.5
Met kersen en bastonge

m0usse van de week 6.5
Luchtige mousse  elke week iets anders

Vanille-ijs 6
Warme kersen of chocoladesaus

Brasserie de Gouden Leeuw is een 
leerbedrijf en biedt jongeren met 
afstand tot de arbeidsmarkt en 
jongeren die vanaf een Praktijk school
komen een kans om zichzelf te kunnen
ontwikkelen op zijn/haar tempo. 
Wij bieden ze de mogelijkheid om een
diploma te kunnen behalen binnen 
de Gouden Leeuw.
In onze brasserie vragen we dan 
misschien af en toe wat van je geduld,
maar wij garanderen daarentegen een
gezellige en authentieke plek met 
lokaal eten!


