
AFHAALMENU
Adres: Rijksweg Zuid 250, 6161 BZ Geleen
Telefoonnummer: 046 - 423 01 19

Website: www.restaurantdegoudenlepel.nl
Openingstijden aaal: elke dag van 16:00 tot 21:00 uur.



Barbeque gerechten
Onze gerechten op barbeque worden bereid op een echte houtskool grill:
B1 Spareribs hot chili met farmer salade, mayo en krulfriet        € 15,95
B2 Hamburger* (120 gram 100% rundvlees)                 €   8,75 
   (sla, komkommer, ui, tomatensaus, mayo)
B3 Cheeseburger* (120 gram 100% rundvlees)                €   9,75
      (sla, komkommer, ui, cheddar kaas, bacon, tomatensaus, mayo)
B4 Kip Cheeseburger*                               €   8,50
   (sla, komkommer, ui, cheddar kaas, tomatensaus en mayo) 
B5 Ossenhaas (200 gram puur rundvlees)                   € 16,95
   met rundvlees jus, aardappel puree en salade
B6 Chili Chicken Wings met farmer salade, mayo en krulfriet      €   9,95 
B7 Mix grill van lams spies, kip spies, rundvlees spies met         € 16,95
      farmer salade, mayo en krulfriet

Volgende gerechten à € 12,50,  kunt u kiezen uit kip, rundvlees of  garnalen 
(voor garnalen komt er een toeslag van €3,00) en kies je saus:
A15 aise Kerrysaus met groenten 
A16 Knoooksaus met groenten 
A17 Ketjap saus met groenten 
A18 Gon boa saus met groenten
A19 Zoetzure saus met groenten 
A20A20 Wok Saus a la Chef met groenten
Bovenstaande gerechten worden  naar keuze geserveerd met nasi, bami of 
witte rijst.

Volgende gerechten worden naar keuze geserveerd met: nasi, bami of witte 
rijst :
A9 Babi Pangang                                   € 13,95
A10  Daging Roedjak (malse rundvlees in licht pittige saus)       € 14,50
A11 Foe Yong Hai (omelet)                             €  9,75
A12 Gepaneerde kip in Gon Bao saus                     € 13,95 
A13 Gepaneerde kip met Spaanse pepers in ketjap saus          € 13,95
A14A14 Geroosterde eend met ketjap saus                     €17,95

Aziatische gerechten
A1 Kroepoek                                      € 3,00
A2  Mini Loempia (8 stuks)                             € 3,00
A3 Kerrie driehoekjes (8 stuks)                          € 3,00
A4  Gebakken inktvis ringen (8 stuks)                       € 3,50
A5 Buttery garnalen (garnalen in krokant jasje, 8 stuks)          € 5,50
A6 A6 Pisang goreng (gebakken bananen 6 stuks)                 € 4,00
A7 Saté ayam (kipsaté, 4 stokjes)                          € 5,50 
A8 Yakitori kip (6 stuks kipstokjes )                        € 5,50



Sushi gerechten
S1 De Goudenlepel Sushi menu                         € 18,95
   (20 stuks: 6xmaki avocado, 6xzalm sashimi,8xSo Shell Ebi fry)
S2 Nigiri menu (12 stuks: 6xnigiri zalm, 6xnigiri tonijn)         € 16,95
S3 Maki Mix                                     €   9,50
   (24 stuks : 6xsake maki, 6xtekka maki, 6xkani maki, 6xkappa maki)
S4S4 Sashimi Zalm (10xzalm sashimi)                      €   9,50 
S5 Sashimi Tonijn (10xtonijn sashimi)                     €   9,95
S6 Supreme menu                                  €21,95
   (23 stuks: 8xuramaki California,4xsashimi zalm, 3xmaki zalm 
   3xmaki komkommer, 2xnigiri zalm, 2xnigiri tonijn, 1xtemaki
   California)
S7 Mixed Sushi Veggi menu                           € 15,95
      (19 stuks: 6xmaki avocado, 2xnigiri omelet, 8xuramaki veggie,
   2xinari, 1x edamame)
S8 Lucky Chicken menu                              € 18,95 
   (18 stuks:  8xuramaki yakitori chicken, 6xmaki avocado,
   4xyakitori spiesen)
S9 Crispy Ebi roll                                  €   9,50
   (8 stuks: Crispy Ebi, in tempura beslag gefrituurde garnalen,
     avocado, massago)
S10 Chef’s choice menu                              € 31,95
   (40 stuks : 8xCrispy Ebi, 8xuramaki California, 8xSo Shell Ebi fry,
   2xnigiri zalm, 2xnigiri tonijn, 6xmaki zalm, 6xmaki komkommer)
S11 Super party menu                               € 45,50
   (50 stuks: 6xnigiri zalm, 6xnigiri tonijn, 8xuramaki California, 
   8xmaki komkommer, 8xuramaki yakitori chicken, 8xSo Shell
      Eby fry, 6xSpicy tuna roll)
S12 Pokebowl Zalm sashimi                           €   9,95
   (rijst, Sashimi zalm, mixed salade/groenten)
S13 Pokebowl Teriyaki kip                            €   9,95
   (rijst, Teriyaki kip, verschillende salade/groenten)
S14 Edamame - vegetarisch (bonen)                      €   3,50
S15 Chuka wakame - vegetarisch (zeewier)                  €   3,50

FFoto’s van al onze sushi menu’s, kunt u bekijken op:
www.restaurantdegoudenlepel.nl



Meer informatie?
Kijk dan op www.restaurantdegoudenlepel.nl/aalen

Dranken blikjes
Pepsi cola, Pepsi max, Sisi, 7-Up, Spa rood, Spa Blauw, Lipton Ice-tea € 1,75

Voor de kleintjes
V1  Kidsbox met Frikandel, frites mayonaise                € 4,25
V2  Kidsbox met Kroket, frites mayonaise                   € 4,25
V3  Kidsbox met Kipnuggets (5 stuks),frites en mayonaise         € 5,25

Ti pan yaki gerechten
Gerechten worden bereid op onze grote ijzeren bakplaat volgens Japanse 
recept met knoook en afgeblust met sake en soja saus.

Volgende gerechten worden naar keuze geserveerd met: nasi, bami of witte 
rijst.

K1 Ti pan Yaki Vlees schotel                            € 18,50 
  (1 x biefstuk, 1x kiplet, 1x lams rack, 1, speklapje en groenten) 

K2 Ti pan Yaki Vis schotel                             € 21,50 
 (1 x slibtong, 1x zalm let, 1x panga let en 4 x gambas en groenten)


