HOOFDGERECHTEN
Smokey spareribs

AFHAALkaart

do.
vr.
za.
zo.

15:30 - 19:30 uur
14:00 - 20:00 uur
14:00 - 20:00 uur
13:30 - 19:30 uur

Dorpsstraat 134, 6732 AH Harskamp | Bestel via 0318 - 456223

VOORGERECHTEN
Boerenbrood

met kruidenboter

4,50

Rundercarpaccio met parmezaan, rucola & truffelmayo 9,00
Chickenwings

pittige chickenwings

7,00

Garnaaltjes

garnalen in een krokant jasje met chilisaus

7,00

Gevulde tomatensoep

5,50

Zalmcarpaccio met kappertjes, rucola & truffelmayo

9,00

Kipsate´ met kroepoek

14,00

Sate´ van de haas

16,00

Kinderpannenkoek

met stroop & suiker

15,00

Boerenschnitzel met geb. ui, spek & champignons

17,50

Varkenshaaspuntjes met champignonsaus

16,00

5,50
5,50

Kipnuggets

5,50

Bitterballen

met frites & mayonaise

20,00

Kalfsribeye met pepersaus
Biefstuk ossenhaas met geb. ui, spek & champignons

21,00

Gamba’s piri piri gebakken in pittige knoflookolie

18,00

Zalmfilet met roombrie

18,00

Bij al onze hoofdgerechten zit salade, frites & mayonaise!
Voor erbij: pepersaus of champignonsaus (+ €2,00)

DESSERTS
met witte chocoladecrème & karamelsaus

5,50

Spareribbetjes met frites & mayonaise

9,00

Kipsate´ + kroepoek met frites & mayonaise

6,00

Cheesecake mango/passievrucht

5,25
5,25

Brownies met witte chocolademousse

Mini frikandellen met frites & mayonaise
met frites & mayonaise

met kroepoek

Schnitzel

Appelcrumble

KINDERMENU’S

16,00

lekker gekruid, met knoflooksaus

met chocoladecake

5,25
4,50

Oma’s appeltaart met romige witte mousse

HIGH WINE AT HOME
Winter High Wine arrangement

		
34,50

per persoon

Gezellig met je partner, vrienden of het hele gezin genieten van een
3-gangen arrangement mét een fles wijn naar keuze in eigen huis!
Bekijk onze website voor meer informatie m.b.t. de High Wine @ Home

LUXE BROODJES
Bij onderstaande gerechten heeft u de keuze
uit luxe wit- of waldkorn brood

PANNENKOEKEN
Naturel

6,50

Spek

7,50

Spek + Kaas

8,50

Appel

7,50

Appel + Spek

8,50

Van Gogh met spek, honing & geitenkaas

10,00

Kröller Müller met appel, roombrie, walnoot & honing

10,00

Veluwse Pannenkoek met kaas, gebakken spek, ei & ui

10,00

De Vergulde Leeuw met gerookte zalm & gebakken spek 1 1,00

Salade Geitenkaas

10,00

Salade Warme Kip

10,00

Salade Carpaccio met parmezaan & truffelmayo

12,00

met gebakken spek, ei & honing-mosterdmayo

10,00

Rundercarpaccio

10,00

met kappertjes, truffelmayo & rucola

met parmezaan, truffelmayo & rucola

Geitenkaas

8,00

Warm vlees speciaal

8,50

Angus burger

8,50

Chicken burger

8,50

Mexicaanse Vega burger (pikant)

8,50

met rucola, walnoot & honing

met pindasaus, champignons, gebakken ui & ei

met gebakken spek, cheddarkaas, ui & whiskeysaus

met gebakken chorizo, cheddarkaas, & honing-mosterdmayo

met guacamole en gebakken uienringen

SNACK’S OM ERBIJ TE BESTELLEN

SALADES
met honing, walnoot & rucola

Gerookte zalm

Dorpsstraat 134, 6732 AH Harskamp | www.deverguldeleeuw.nl

Frites met mayonaise
2,50
8,00
Bitterballen 12 stuks met mosterd
8,00
Krokante garnaaltjes 10 stuks met chilisaus
8,00
Chickenwings 10 stuks pikant
8,00
Kaasstengels 10 stuks met chilisaus
Gemengde hapjes 28 stuks met mayonaise & chilisaus 22,00
Bestel via 0318 - 456223

Volg ons ook op Facebook & Instagram

