LAAT U VERRASSEN
45,00 / 52,50

DINER

KAART

Kunt u geen keuze maken, laat u zich dan verrassen door
onze keukenbrigade met
een 4-gangen verrassingsmenu of wildmenu.

VOORGERECHT
LINZENSALADE (vegetarisch)

12,00

KIP-APPEL ROLLADE

13,00

BRUCHETTA (vegetarisch)

13,00

GEROOKTE FOREL-TARTAAR

15,50

HERTENCARPACCIO

16,50

FAZANTENPATE

15,50

GEROOKTE SCHOTSE ZALM

18,50

salade met linzen, peulvruchten, gemarineerde groenten en een mosterddressing

met romeinse sla en walnotenmayonaise

met in kno ook gebakken paddenstoelen en geitenkaas

met rode ui, kappertjes en een lichte crème van vadouvan

met kaneel-rozijnen kaas, pitjes, en paddenstoelen crème

met ingelegde cantharellen en pastinaak crème

met een gevuld eitje en mosterdsaus

SOEP

SPECIAAL AANBEVOLEN

RUNDERBOUILLON

7,00

KNOLSELDERIJSOEP

7,00

rijk gevuld met verse groenten en rundvlees

met verse kruiden en parmaham-snippers
(kan ook vegetarisch)

WILDSOEP

7,00

met vossebessencrème

STOKBROOD
wit/bruin stokbrood met roomboter,
kruidenboter en aioli

5,50

fl

BROOD DE ROODE LEEUW
7,50
breek brood met pesto, kruidenboter en aioli

passende wijn of bier bij uw gerecht?
wij doen graag een aanbeveling

HOOFDGERECHT
GEBAKKEN SCHELVIS

23,00

PADDESTOELENRISOTTO (vegetarisch)

22,50

WILDSTOOFPOTJE “deRL”

28,50

WILDE KONIJNENBOUT

29,50

GEBAKKEN HERTENRUGFILET

39,50

GROENTENSTRUDEL (vegetarisch)

22,50

GEGRILDE OSSENHAAS TOURNEDOS

39,50

GEBAKKEN KALKOENTOURNEDOS

24,50

met een romige spinaziesaus

met walnoten en blauwschimmelkaas

met bijpassend garnituur

met een romige zuurkoolstamppot

met rode port rozijnen saus

met een truffelroomsaus

met tomaten-kruidenboter

met een abrikozenjus

CHÂTEAU BRIAND

44,50 p.p.

dubbele biefstuk van de haas met aan tafel bereide Stroganoffsaus,
dit gerecht wordt alleen in het restaurant bereid en te bestellen vanaf 2 personen

Bij de hoofdgerechten serveren wij dag verse groenten, een gemengde salade en een keuze uit
gebakken aardappelen of friet.
verse groente
gebakken aardappelen
friet
salade

3,00
2,50
2,50
2,00

Extra bij te bestellen:

mayonaise
ketchup
gebakken uien
gebakken champignons

1,00
1,00
2,00
2,00

NAGERECHT
GRIESMEEL PANNACOTTA

8,50

met rabarber-aardbeien puree

BRAMEN PARFAIT

8,50

met witte chocoladesaus

CHOCOLADETAARTJE

8,50

warm chocoladetaartje met kaneelijs

BITTERKOEKJESBAVAROIS

8,50

met ambachtelijke bitterkoekjes

KAASPLANKJE

14,00

WITTE CHOCOLADEMOUSSE

8,50

met honing en kletzenbrood

met gepocheerde perzik

WAAR KOMT DE NAAM
ROODE LEEUW
VANDAAN?
De naam De Roode Leeuw is
afgeleid van het wapen dat
de Republiek der Verenigde
Nederlanden voerde.
Hierop stond de
Generaliteitsleeuw
afgebeeld. Door gebruik te
maken van een
uithangbord met een
wapen waarop een rode
leeuw stond gaf de
herbergier aan dat hij
vergunning had van de
graaf, zijn etablissement
goede faam had en
reizigers er veilig konden
overnachten.

Heerlijk bij de koffie;
chocolade!

IJS KOFFIE

5,80

Wij serveren
ambachtelijk bereidde
chocolade van
Chocolaterie
Dongelmans uit
Zeddam.

KOFFIE COMPLEET

5,25

€ 3,50 voor mix van
4 chocolaatjes en
bonbons. (exclusief koffie)

2 bolletjes vanille-ijs met een espresso en slagroom

met Dongelmans bonbon, kof elikeur met slagroom en glaasje water

STERKE KOFFIE MET EEN LIKEUR 8,00
FRENCH COFFEE

SPANISH COFFEE

ITALIAN COFFEE

COFFEE 43

met grand marnier of cointreau

met amaretto

D.O.M. COFFEE

fi

met benedictine

met tia maria

met likeur 43

IRISH COFFEE

met Ierse whisky

GERECHT VAN DE WEEK

PLATE

KAART
SOEP

€ 19,50

plate gerecht, keuze van de chef
Al onze plate gerechten serveren wij met 1 soort dagverse
groente, een gemengde salade en een keuze uit gebakken
aardappelen of friet.

(TE BESTELLEN VAN 12:00 TOT 21:00 UUR)

RUNDERBOUILLON

7,00

rijk gevuld met verse groenten en rundvlees
en 3 stukjes stokbrood

TOMATENCREMESOEP

7,00

met ambachtelijke balletjes en 3 stukjes stokbrood
(kan ook vegetarisch)

PLATE GERECHT

BROOD DE ROODE LEEUW
ambachtelijk breek brood
met pesto, kruidenboter en aioli

7,50

(TE BESTELLEN VAN 12:00 TOT 21:00 UUR)

GEGRILDE KIPFILET

19,00

SCHNITZEL

20,00

GEBAKKEN CLARESSE FILET

22,50

ROERGEBAKKEN PARELCOUSCOUS (vegetarisch)

18,00

GEHAKTBAL

14,50

SPARERIBS

20,00

RUNDERHAMBURGER (kan ook vegetarisch)

14,50

met paprikasaus

met champignonsaus

met hollandaisesaus

met pompoen, falafel balletjes en koriander-crème

uit eigen keuken

met kno ooksaus

met gefrituurde uienringen en blackjack BBQ saus

fl

STOKBROOD
5,50
wit/bruin stokbrood
met roomboter, kruidenboter en aioli

LUNCH

KAART
MAALTIJD SALADE

De Roode Leeuw.
Ook voor feesten en partijen. Wij verzorgen graag uw
speciale gelegenheid. In overleg kunnen we een
samen een mooie invulling aan uw feest of partij
geven. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

(TE BESTELLEN VAN 12:00 TOT 21:00 UUR)

GEBAKKEN STUKJES KIP

15,00

met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

RUNDERCARPACCIO

16,00

met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

GEBAKKEN SCAMPI’S

15,00

met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

VEGETARISCHE KIP EN AVOCADO (vegetarisch)

15,00

met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

GEROOKTE ZALM

15,00

met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

MOZZARELLA , NOTEN EN CHERRYTOMAATJES (vegetarisch)

15,00

met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

lekker bij de maaltijd salade; FRIETJES MET MAYONAISE

SPECIAAL AANBEVOLEN
SINT JORIS SALADE

3,50

(TE BESTELLEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR)

10,50

met huisgemaakte rundvlees salade vleessoorten en garnituur

VISSERS SALADE
met huisgemaakt rundvlees salade, vissoorten en garnituur

14,00

LUNCH GERECHT

(TE BESTELLEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR)

BOERENOMELET

10,50

gevuld met spek, uien, champignons en paprika

ARABISCHE FLAT BREAD (vegetarisch)

12,50

met paprika hummus en feta kaas

STOKBROOD GEZOND

10,00

met ham, kaas, ei en salade

SANDWICH OUDE KAAS (kan ook vegetarisch)

12,50

wit/bruin met oude kaas, spek, tomaat en mosterdsaus

TOSTI HAM/KAAS

5,50

met wit of bruin brood

GEHAKTBAL UIT EIGEN KEUKEN

12,50

met wit of bruin brood

BAGEL ZALM

13,50

met roomkaas, gerookte zalm en avocado

PANINI BRIE (vegetarisch)

10,50

uit de oven met honing, rode ui en noten

BOURGONDISCHE KROKETTEN 2 ST.

10,00

met wit of bruin brood

UITSMIJTER
DE ROODE LEEUW

SPECIAAL AANBEVOLEN
12,50

met ham, rosbief, fricandeau
en huisgemaakte rundvleessalade

TERBORG

12-UURTJE

met ham, rosbief, kroket, gebakken ei
en huisgemaakte rundvleessalade

12,50

10,50

keuze uit ham, kaas of rosbief

De Roode Leeuw, het moment is daar.

