
 

 

KOFFIETAFEL € 13,10 
prijs groep < 30 € 14,40 

Volkoren-, tarwe- en wit brood,  

kadetten, tarwebollen, krentenbrood 

 roomboter, diverse soorten vleeswaren,                 

huisgemaakte eiersalade, kaas, zoetwaren, 

onbeperkt koffie en thee  

 

UITGEBREIDE KOFFIETAFEL € 16,05 
prijs groep < 30 € 17,60 

Volkoren-, tarwe- en wit brood,  

kadetten, tarwebollen, mini pastry, mini pistolets   

roomboter, diverse soorten vleeswaren,       

komijnekaas en jonge kaas, eiersalade,                      

zoetwaren, glas jus d’orange of melk,                                          

onbeperkt koffie en thee   

 

    Vol au vent € 12,50 
prijs groep < 30 € 12,70 

Huisgemaakte kippenragout met rauwkost en 

frites  

 

Extra’s:     Groentesoep  € 2,50 

    Kroket  € 1,50 

 

Arrangementen 

We hebben ook complete 
daguitsappen voor groepen vanaf 25 
personen die reizen per touringcar. 

Wij kunnen voor u ook een gids in de 
bus verzorgen voor een rondrit naar 

bijvoorbeeld: 

• Breda en omgeving 

• Westhoek van Brabant 

• Rotterdam 

• Grensstreek België 

• Belgische kempen 
 

Kijk op onze website voor alle 

arrangementen: 

www.degoudenleeuwterheijden.nl 

 

De Gouden Leeuw

Raadhuisstraat 13 
4844 AA  Terheijden 

telefoon: 0031(0)765931353 
www.degoudenleeuwterheijden.nl 

info@degoudenleeuwterheijden.nl 

Menukaart groepen

INFORMATIE / VOORWAARDEN 

 

Prijzen zijn geldig van 01.01.2023 tot 

31.12.2023 en zijn per persoon,                                  

bij contante betaling of per pin.   

Prijzen van menu’s en koffietafels zijn voor 

groepen met minimaal 25 betalende personen. 

Het aantal gasten kunt u tot twee dagen voor 

de reserveringsdatum nog wijzigen.                         

Annuleringen hierna worden doorberekend. 

Grote wijzigingen in aantal personen >10              

personen dient u uiterlijk twee weken vooraf 

door te geven.                                           

We houden indien mogelijk rekening met              

diëten of allergieën, mits dit minimaal een dag 

van te voren is doorgegeven. 

 Mogelijke kruisbesmetting m.b.t allergenen, is 

niet geheel uit te sluiten in onze keuken. 

De buschauffeur eet gratis mee. 

Wij hebben een capaciteit van 300 personen. 

We zijn voorzien van een invalidetoilet 

Prijs wijzigingen voorbehouden.                                  

Restaurant-Partycentrum 

 

KOFFIE MET GEBAK 
(prijs vanaf 30 personen) 

2x Koffie /thee met wener appelgebak € 6,90 

            2x Koffie/thee met Koffiebroodje € 6,80 

           2x Koffie met worstenbroodje € 7,80                                

        2x koffie met luxe gesorteerd gebak 8,80  

Boeuf stroganoff,                                  
provencaalse vleesschotel,                   

varkenshaas in champignonroom-
saus, heerlijk gekruide rijst,                        

aardappel partjes met spekjes,  
aardappelpuree. Kruidenboter,  

stokbrood, heerlijke bonen salade 
met rode ui en bacon.                         

Gemengde sla met dressing .  

BOURGONDISCH BUFFET € 27,95 

prijs groep < 30 € 30,95 



MENU 1 - € 19,30  

prijs groep < 30 € 21,15 

 

Tomatensoep 

- 

Kalkoenschnitzel met champignonsaus 

(saus wordt apart geserveerd) 

twee soorten groenten van het seizoen 

gemengde salade en appelmoes 

 frites, fritessaus 
- 

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom 

 

 

MENU 2 -  € 19,30 

prijs groep < 30 € 21,15 

 

Groentesoep 

- 

Gegaarde kipfilet met kerriesaus                         

(saus wordt apart geserveerd) 

dit wordt geserveerd met 

twee soorten groenten van het seizoen 

gemengde salade, appelmoes 

 frites, fritessaus 
- 

Vanille ijs met aardbeiensaus en slagroom 

 

MENU 3 - € 19,60 

prijs groep < 30 € 21,50 

 

Gebonden champignonsoep 

- 

Gebraden beenham met mosterdsaus 

twee soorten groenten van het seizoen 

gemengde salade en appelmoes 

aardappelkroketjes en frites, fritessaus 

- 

Vanille ijs met vruchtensaus en slagroom 
 

 

MENU 4 -  € 19,60 

prijs groep < 30 € 21,50 

  

Groentesoep 

- 

Varkensfilet rollade gevuld met pruimen, 

geserveerd met Madeirasaus 

twee soorten groenten van het seizoen 

gemengde salade en appelmoes 

 frites, fritessaus 

- 

Vanille ijs met aardbeiensaus en slagroom 
 

 

MENU 5 - € 19,80 

prijs groep < 30 € 21,75 

 

Gebonden champignonsoep 

- 

Kalkoenoester gevuld met rundergehakt, 

geserveerd met stroganoffsaus                                                                                 

twee soorten groenten van het seizoen, 

gemengde salade en appelmoes, 

Aardappelkroketjes, frites en fritessaus 

- 

Bavarois met slagroom 

 

VEGETARISCH MENU- € 19,30  

prijs groep < 30 € 21,15 

 

Tomatensoep 

- 

huisgemaakte champignonragout, twee soorten groenten, 

gemengde salade, frites, fritessaus 

- 

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom  

 

KEUZEMENU A - € 20,80 

prijs groep < 30 € 22,80 

 (voor 12.00 uur keuze opgeven) 

Tomatensoep of groentesoep 

- 

Kipfilet met champignonsaus of visfilet in een krokant 

jasje met ravigottesaus                                                                       

(saus apart geserveerd)  

twee soorten groenten van het seizoen, 

gemengde salade en appelmoes 

aardappelkroketjes en frites, fritessaus 

- 

Vanille ijs met vruchten en slagroom 

 

 

KEUZEMENU B - € 20,50 

prijs groep < 30 € 22,50 

(voor 12.00 uur keuze opgeven) 

 Stel zelf u keuze samen uit de menu’s hierboven. Keuze 

uit Twee soepen Twee hoofdgerechten met 

aardappelkroketjes Twee nagerechten. Bij de reservering 

het menu doorgeven.  

 

 KEUZEMENU C - € 24,40 

prijs groep < 30 € 26,75 

(voor 12.00 uur keuze opgeven) 

 

Champignonsoep of tomatensoep  

- 

Gebakken zalmfilet met dillesaus of Varkenshaas 

medaillons met pepersaus ( saus apart geserveerd) twee 

soorten groenten van het seizoen, gemengde salade en 

appelmoes aardappelkroketjes en frites, fritessaus  

- 

Vanille ijs met warme kersen en slagroom  

Pannetjesmenu’s 
 

Beide pannetjes komen op tafel te staan 

waaruit de gasten kunnen opscheppen. Is het 

pannetje leeg? Dan wordt het gewoon weer 

bijgevuld. 

 

                    Pannetjesmenu 101 - € 20,95 

prijs groep < 30 € 23,- 

 

                              Tomatensoep 

    - 

 Pannetje runderstoofvlees ambachtelijk bereid 

met La trappe trappistenbier en een pannetje met 

stukjes kip in stroganoffsaus. Dit wordt 

geserveerd met twee soorten groenten, 

gemengde salade en appelmoes, 

aardappelkroketjes en frites, fritessaus 

- 

Ijs met warme kersen en slagroom 

 

 

Pannetjesmenu 102 - € 22,- 
prijs groep < 30 € 24,10 

 

Kipcocktail 

  - 

 Runderstoofvlees ambachtelijk bereid met  La 

trappe trappistenbier en een goed gevuld 

vispannetje in wittewijnsaus. Dit wordt 

geserveerd met twee soorten groenten, 

gemengde salade en appelmoes, 

aardappelkroketjes en frites, fritessaus 

- 

           Bavarois met slagroom 

 
 Pannetjesmenu 103 - 20,75 

prijs groep < 30 € 22,80 

 

Tomatensoep  

-  

Pannetje huisgemaakte champignonragout en 

een pannetje met stukjes kip in stroganoff 

saus .Dit wordt geserveerd met twee soorten 

groenten, gemengde salade en appelmoes, 

aardappelkroketjes en frites, fritessaus 

 -  

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom.  

 

Menu’s zijn verder uit te breiden met: 

(prijs per persoon) 

Stokbrood met kruidenboter 1,00                                       

Extra warme groenten   0,75                    

Gekruide gefrituurde aardappelschijfjes  of 

 Aardappelkroketjes 0,75 

VERRASSINGSMENU - € 18,90  
prijs groep < 30 € 20,80 

 

Soep 

 -  

Hoofdgerecht met saus,  

twee soorten groenten van het seizoen,  
Salade, appelmoes frites en fritessaus 

 -  

Dessert  


