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Good food good mood
Hogestraat 1, 6655 BD  Druten info@degoudenleeuw.com
0487 - 51 21 00 www.degoudenleeuw.com



Heeft u allergieën? Laat het ons weten

Soepen Alle soepen worden geserveerd met focaccia brood

Pompoensoep 7.25
Met of zonder spek | crème

Uiensoep 7.25
Kaascrouton

Paddenstoelensoep 7.25
Verse tuinkruiden | bosui

Ei | Kroket Keuze uit wit- of bruinvloerbrood

12 uurtje vlees 12.50
Soep naar keuze | kroket | ei ham kaas 

12 uurtje herfst 12.50
Soep naar keuze | paddenstoelenkroket | ei kaas

2 kroketten met brood 9.25
Mosterd

2 rucolakroketten met brood 9.25
Met chipotlemayo

Uitsmijter v.a. 9.50
2 sneden brood | keuze uit kaas | spek
ham | rosbief

Uitsmijter speciaal 11.25
3 sneden brood | ham | kaas | rosbief 



Volg ons op insta en facebook @degoudenleeuwdruten

Broodjes Keuze uit wit- of bruinvloerbrood of ciabatta

Kip saté 10.75
Cashewnoten | taugé | gebakken ui

Carpaccio 12.75
Zongedroogde tomaat | walnoten 
parmezaanse kaas | truffelmayo

Herfstcarpaccio 13.50
Bospaddenstoelen | rode uien compote | truffel

Stoofvlees  10.75
Sukade | zilverui

Gamba’s 12.75
In lichtpittige saus | zeekraal | bosui

Brie 10.75
Appel | stroop | gekarmaliseerde noten  
cranberry’s

Home made pulled chicken 10.75
Coleslaw | chipotlemayo

Broodje gerookte zalm 12.75
Kruidenkaas | avocado | rucola | wasabimayo

Broodje gerookte kip 12.75
Bacon| komkommer | tomaat | ei

Broodje bospaddenstoelen 10.75
Aspergescheuten | truffelmayo



Heeft u allergieën? Laat het ons weten

Tosti’s
Tosti ham kaas 5.75

Tosti Brie  6.75
Walnoot | honing

Tosti zalm 7.25
Roomkaas | citroen honing | kaas

Salades
Salade herfstcarpaccio 15.00
Bospaddenstoelen | rode uiencompote
parmezaanse kaas | truffel

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

Salade van bospaddenstoelen 15.00
Courgette | parmezaanse kaas

Stevige trek
Tournedos 30.00
Dubbele biefstuk van de haas | fijne jus 

Classis burger 18.00
Bacon| cheese | krulsla | coleslaw 

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


