
 

   

LUNCHKAART (te bestellen tot 16.00 uur) 

SOEPEN 
 

Tomatensoep met stokbrood    4,25 

Dagsoep met stokbrood   4,25 

 
TOSTI’S | CLUBSANDWICH 

keuze uit wit of bruin polderbrood 
 

Tosti kaas met jong belegen kaas   4,25 

Tosti ham kaas met jong belegen kaas en boerenham   4,75 

Tosti Brabant met jong belegen kaas, boerenham en een spiegelei   5,00 

Tosti geitenkaas met geitenkaas, honing, walnoten en rucola   6,50 
Clubsandwich met kip 10,25 

met eiersalade, spek, tomaat, kaas, komkommer, frietjes en mayonaise 

 
BROOD 
keuze uit wit of bruin polderbrood 
 

Twee Bourgondische rundvleeskroketten   9,00  

met grove mosterdmayonaise 

Kipsaté   13,00  

geserveerd met atjar en kroepoek 

Kibbeling   12,50 

geserveerd met remouladesaus 

 
12 UURTJE 
keuze uit wit of bruin polderbrood 
 

12-uurtje   9,50  

polderbrood met een Bourgondische kroket, kaas, een spiegelei met ham  

en een bolletje rundvleessalade 

12-uurtje speciaal   11,50 

12-uurtje met een soep naar keuze  

 



 

   

 

STOKBROODJES 
keuze uit wit of bruin stokbroodje 
  

Rundercarpaccio   9,75  

met rucola, pijnboompitten, oude Rotterdamsche, en pesto 

Warme boerenham   6,25  

geserveerd met honing-mosterdsaus  

Ambachtelijke bal gehakt    6,75  

met mosterd 

Oosterse kip   8,25  

met ketjap, sesamzaad, bosui, champignons, paprika en chilisaus  

Eiersalade   6,25   

met spek 

Gouden Leeuw   8,25  

hamburger met curry, gebakken ui en een spiegelei 

Geitenkaas   9,25  

met honing, walnoten en rucola 

 
UITSMIJTERS & OMELETTEN 
keuze uit wit of bruin polderbrood 
 

Uitsmijter   8,25        

met 3 eieren en keuze uit ham, kaas, ham/kaas of spek  

Uitsmijter Gouden Leeuw    8,75  

met 3 eieren, ham en een bolletje huzarensalade 

Uitsmijter XL   10,50  

met 5 eieren, ham, kaas en spek 

Omelet   8,25 

keuze uit ham, kaas, ham/kaas, spek 

Boerenomelet   9,25 

met spek, tomaat, champignons en een groentemix 

Groenteomelet   9,25  

met tomaat, champignons en een groentemix  
 

 



 

   

DINERKAART 

VOORGERECHTEN 
 

Broodplankje   5,75 

boerenbrood geserveerd met boter, pesto en kruidenboter 

Chickenwings   6,25  

pittig gekruide chickenwings geserveerd met chilisaus 

Salade Rosbief   7,75 

met pistachenoten, oude kaas en yoghurtdressing  

Huisgemaakte loempia’s   7,25  

bereid met kip en pindasaus, geserveerd met chilimayonaise 

Salade met een scampispies   9,75   

met rode peper, knoflooksaus en stokbrood 

Rundercarpaccio   10,75  

met rucola, oude Rotterdamsche, gedroogde tomaat en Truffel mayonaise  

Salade met geitenkaas   9,75  

met honing, spek en appelcompote 

 
SOEPEN 
 

Romige tomatensoep met stokbrood   4,25  

Wisselende dagsoepen met stokbrood   4,25 

                                                                                                           
HOOFDGERECHTEN VIS 
 

Scampi’s 17.50  

bereid met knoflook en geserveerd met frites en salade 
Vispannetje 17,25  

zalm, kabeljauw, botervis en prei in een romige kreeftensaus 

gegratineerd met kaas en geserveerd met frites en daggroente 

Kibbeling 15,75  

geserveerd met remouladesaus, frites en salade 

  
    Dit gerecht is ook als seniorenmenu te bestellen 

 



 

   

HOOFDGERECHTEN VLEES 
 

Mixed grill 20,75                

Spareribs, kipfilet, speklap, worstje en een hamburger geserveerd  

met frites, salade, knoflook- en barbecuesaus 

Surf & turf  24,50  

ossenhaasspies en scampi’s geserveerd met frites, salade,  

knoflook- en barbecuesaus    

Ossenhaasspies (200 gram) 19,75  

geserveerd met frites, salade en barbecuesaus 
Varkenshaasspies met een saus naar keuze 17,75  

keuze uit champignon-, peper-, stroganoffsaus of pindasaus 

geserveerd met frites en daggroente    

Biefstuk (175 gram) 18,75  

geserveerd met frites en daggroente 

Schnitzel Gouden Leeuw (250 gram) 17,75  

geserveerd met champignons, paprika, ui, frites en salade 

Schnitzel (175 gram) 15,75  

geserveerd met frites en daggroente 

Beenhammetje 15,75  

geserveerd met honing-mosterdsaus, frites en daggroente 

Leeuwenburger 15,75  

XL broodje hamburger van 100% rundvlees met hamburgersaus,  

gebakken uien, sla en aardappelrösti geserveerd met frites    

Spareribs (550 gram) 20,75  

geserveerd met frites, salade en knoflook- en barbecuesaus  

Kipsaté 15,50    

geserveerd met pindasaus, frites en daggroente 

Tagliatelle Bolognese 14,25  

geserveerd met geraspte kaas en salade 

Stoofvlees 14,75  

geserveerd met friet en salade 

  
      Dit gerecht is ook als seniorenmenu te bestellen 

 
 



 

   

 
MAALTIJDSALADES  
geserveerd met stokbrood en kruidenboter                                                                   
 

Maaltijdsalade carpaccio 14,75  

met rucola, gedroogde tomaat, oude Rotterdamsche en truffel mayonaise  

Maaltijdsalade kip klassiek 14,75   

met champignons en spek 

Maaltijdsalade scampi’s 17,50   

scampi’s bereid met knoflook 

Maaltijdsalade geitenkaas 14,75   

met honing, spek en appelcompote 
 
VEGETARISCHE GERECHTEN 
 

Groenteomelet   9,50  

met tomaat, champignons en groentemix geserveerd met frites 

Maaltijdsalade geitenkaas 14,75   

met honing en pecannoten en appelcompote 
Vegetarische kroketten 10,00  

geserveerd met frites en salade 

Vegetarische tagliatelle 14,25  

met champignons, bosui, bechamelsaus, paprika en ui 

 
CHINESE GERECHTEN 
 

Kipsaté 17,25  

geserveerd met bami of nasi 

Babi Pangang 18,50  

geserveerd met bami of nasi 

Loempia speciaal 16,50  

geserveerd met bami of nasi 

 
     Dit gerecht is ook als seniorenmenu te bestellen 

 



 

   

WELPENMENU’S 
bij elk welpenmenu zit een kinderijsje en een cadeautje uit de schatkist inbegrepen! 
 

Tomatensoepje   2,75  

Welpenburger   9,00 

hamburger op een broodje met hamburgersaus, frietjes en appelmoes    

Chickenwings   9,00 

pittig gekruide chickenwings met frietjes en appelmoes 

Tagliatelle Bolognese   9,50  

met geraspte kaas 

Spareribs (275 gram) 11,50  

halve sparerib met frietjes en appelmoes 

Kroket, frikandel of kipnuggets   8,50 

met frietjes en appelmoes 

Kibbeling   9,75  

met remouladesaus   

American pancakes   7,50  

met stroop en poedersuiker 

 
DESSERTS 
 

Red velvet cheesecake          6,25 

met citroensorbetijs en slagroom 

Mojitoparfait            6,25 

Met frambozensaus een brownie en slagroom 

Crème brûlée           5,75 

met vanille-ijs en slagroom 

Dame Blanche    5,25 

vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom 

Sorbet    5,25 

vanille-, aardbeien- en pistache-ijs met aardbeiensaus, vruchtjes en slagroom 

Kinderijsje            3,00 

vanille-ijs met slagroom, spikkels en een snoepje 

Koffie & dessert           6,25 

koffie naar keuze met een chocolademousse en een mini crème brûlée 

 


