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Heeft u allergieën? Laat het ons weten

Rundercarpaccio  12.50
Zongedroogde tomaten | walnoten 
parmezaanse kaas | truffelmayo

Herfstcarpaccio  13.00
Bospaddenstoelen | aceto balsamico

Gamba’s in licht pittige saus  12.50
Zeekraal | bosui | brood

Mousse van Forel  11.50
Gerookte zalm | forelkuit | wasabicrème

Wild paté  11.25
Ontbijtkoek | uienchutney

Pompoensoep  7.25
Met of zonder spek | crème fraîche 

Uiensoep  7.25
Kaascrouton

Paddenstoelensoep  7.25
Verse tuinkruiden 

voorgerechten

Soepen Alle soepen worden geserveerd met focaccia brood



Tournedos  30.00
Groenten van het seizoen | jus

Schnitzel 300 gram  21.50
Groenten van het seizoen | pepersaus

Herfst stoofpot  22.50
Wild | aardappelpuree

Varkenssaté  19.50
Kroepoek | atjar | pindasaus

Picanha  21.50
Staartstuk van het kalf | aardappelpuree 
donker bier saus

Catalaans vispotje  22.50
Gevuld met gamba’s & verschillende soorten 
verse vis | groenten van het seizoen | aardappelpuree

Pasta gamba  19.50
Zeekraal | cherrytomaten | tagliatelle

Vis van de dag  22.50
Aardappelpuree | groenten van het seizoen 
zeekraal

Hoofdgerechten 

Volg ons op insta en facebook @degoudenleeuwdruten



Heeft u allergieën? Laat het de bediening weten

Salade herfstcarpaccio  15.00
Bospaddenstoelen | rode uiencompote
parmezaanse kaas | aceto balsamico

Salade vis  16.00
Zalm | garnalen | rode ui | 
avocado | zeekraal

Salade van bospaddenstoelen  15.00
Courgette | parmezaanse kaas | truffel

Salades

Classic  18.00
Bacon| cheddar | sla | coleslaw 

Pulled  20.00
Pulled chicken | chipotlemayo | coleslaw

Blue cheese  18.00
Blauwe kaas | bacon | uienchutney | coleslaw

Hersft  18.00
Bospaddenstoelen | spiegelei | rode biet
truffel | coleslaw

Onze burgers worden geserveerd met friet en mayonaise
Liever geen vlees? Alle burgers zijn te vervangen door een Beyond burger.

Burgers 200 gram Kloosterboederij burger



Lava cake  7.25
Warme chocoladetaart | vanille ijs

Vanillehangop  7.25
Sinaasappelpartjes | granola

Boerenjongens ijs met advocaat  7.25
Coupe met slagroom 

Espresso martini  8.00 
Espresso | vodka | kahlua  

Kaasplank  9.50
Blauwschimmelkaas | korst kaas |
zachte kaas 

Port proeverij  9.50 
Drie soorten port met bijpassende kazen

Whiskey proeverij  9.50 
Drie soorten whiskey

desserts

De port proeverij bestaat uit twee rode en een witte 
port die passen bij de kaasplank. De Burmester white 
port heeft een levendige citroenkleur. Een zijdezachtige 
smaak met fijne, frisse zuren zorgen voor een goede 
balans in de port. Dan onze Burmester ruby port. Een 
diep donker robijnrode kleur. De geur is krachtig en 
elegant daardoor blijft deze lang hangen. De Burmester 
tawny port is helder bruin-tawny van kleur. Deze port is 
fluweelzacht in smaak met een mooi frisfruitig karakter.

Volg ons op insta en facebook @degoudenleeuwdruten




