
S0ep
T0matens0ep 6.5

S0ep van de dag 7
Wisselende soep seizoensgebonden

specials
Diamanthaas 23
Friet en rauwkost

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

Br00dje hamburger 16
Tomaat, augurk, ui, komkommer kaas, 

spek, BBQ- saus en frietjes 

2 kr0ketten met br00d/friet 8.5 - 10.5

Uitsmijter 3 eieren (kaas/ham) 10

Uitsmijter 3 eieren (kaas/spek) 10

Uitsmijter 3 eieren (kaas, ham en spek) 1 1

lunch kaart
Lunch vanaf 11:00 tot 16:00 uur

Salades
Geitenkaas salade 11.5 
Gemengde sla, Walnoten, pittenmix, vijgenmayonaise,

honing, komkommer, Cherry tomaatjes.

Rundercarpacci0 salade 12.5
Gemengde sla, Parmezaanse kaas, pittenmix, 

zongedroogde tomaten, komkommer.

Keuze uit een truffel of pestomayonaise

Ger00kte zalm met Gamba’s 14.5
Gemengde sla, mosterd-dille dressing, salade, 

komkommer, kappertjes

Alle salades worden geserveerd met 

vloerbrood en boter

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!



Vl0erbr00d walk0rn 0f wit
T0nijnsalade 11
Gemengde sla, Huisgemaakte tonijnsalade 

met rode ui en kappertjes, komkommer, tomaat.

Rundercarpacci0 11.5
Gemengde sla, pittenmix, zongedroogde tomaatjes,

Parmezaanse kaas, en komkommer

Keuze uit een truffel of pestomayonaise

Geitenkaas 11.5
Gemengde sla, vijgenmayonaise, walnoten, 

pittenmix, honig, Cherry tomaatjes en komkommer

Brie met h0ning en waln0ten  11.5
Gemengde sla, Honing, walnoten ,pittenmix,  

komkommer en zongedroogde tomaatjes

Ger00kte zalm 13.5
Gemende sla, roomkaas met bieslook, 

mosterd dille, komkommer en tomaat

Deze broodjes zijn ook te combineren met elkaar

Club sandwich met frietjes 11/13
Gerookte kipfilet, spek, gekookt ei, 

mosterd-mayonaise, tomaat en komkommer

T0sti/Panini
Pikant gehakt 7/8.5
Rundergehakt en oude kaas

Caprese 6/7.5
Tomaat, mozzarella en pesto

Basic 5/6.5
Kaas, ham/kaas

Lunch de g0uden leeuw: 17
Klein soepje, kroket, uitsmijtertje, 

vloerbrood met beleg naar keuze 

V00r de kinderen
Kleintje s0ep 4.5

Friet 2.5

Frikandel 3

Kr0ket 3

Kaass0uffle 3.5


