BIER & WIJN
BIEREN
Gulpener pils 0,25 Liter 2,70
Gulpener pils 0,5 Liter 4,70
Amstel Radler
Amstel Radler 0,0%
Desperados
Duvel
Duvel citra hop
Jupiler Pils
Jupiler 0,0%
La Chouffe
La Chouffe soleil
La Chouffe cherry
Liefmans
Liefmans 0,0%
Lindemans perzik
Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel

Zeeuwse
Bieren
VA N VE RM E E RS EN
Illabefactus Autopous
Tarwe tripel
In de Gloria
Zwaar blond bier

RO SÉ

WIJNEN

VA N D E TAP
OP DE FLE S

MENUKAART

3,50
3,25
4,95
4,95
4,95
2,70
2,50
4,95
4,95
4,95
3,95
3,50
3,95
4,95
4,95

Indisio Pinot Grigio - Zuid Afrika
fris • aardbeien • licht / 3,95 glas / 18,60
W IT
Mountain Ridge Chenin Blanc - Zuid Afrika fles
Tropisch fruit • levendig • sappig / 3,95 glas Comte de Sirac Grenach - Frankrijk
fruitig • aardbeien • sappig / 4,60 glas /
/ 18,60 fles
20,50 fles
Comte de Sirac Sauvignon Blanc Frankrijk
Citrus • fris • wit fruit / 4,60 glas /
20,10 fles
Saint Martin Chardonnay - Frankrijk
Vol • tropisch fruit • hazelnoten / 20,10 fles
Bodegas K-Naia Verdejo - Spanje
Rond • kruisbessen • gras / 22,60 fles
Johan Burg Riesling Sweet wine Duitsland
Lichtzoet • honing • fruitig 3,95 glas /
18,60 fles

Relax met
een hapje
en drankje
terwijl de
kinderen
spelen.

KLOKSLAG

RO O D

Mountain Ridge Cape red - Zuid Afrika
Bessen • zwoel • rond / 3,95 glas /
18,60 fles
Saint Martin Merlot - Frankrijk
Soepel • kersen • zacht / 4,60 glas /
20,10 fles
Bodegas Obalo Rioja San Roque
Tempranillo - Spanje
Vanille • krachtig • specerijen / fles 22,60

Hier vind je ontbijt, lunch, diner, borrel en
dranken. Lees hier meer over onze
werkwijze rondom corona.

B UB B E LS

Arte Latino Brut Cava- Zuid Afrika
Droog • mousserend / 21,50 fles
Rosanti Prosecco Frizzante - Italië
Zacht • mousserend / 10,50 Piccolo (0.20 cl)

LEES
VERDER

WIFI netwerk | Gasten
WIFI wachtwoord | voeljethuis

ALCO H O LV R IJ

Vinada Alcohol vrije Rose - Spanje
Delicate smaak • witte bloemen •
mousserend / 8,95 Piccolo (0.20 cl)

4,95

KLOK'UUS

E-harlies

SAN GR IA

Met vers fruit en een schijfje
sinaasappel / 4,50 glas

4,95

BIJ DE KOFFIE & FINGERFOOD
Ambachtelijke
appeltaart
met slagroom
met ijs & slagroom
Blueberry Muffin
Chocolade Muffin
Lekkers van de dag
Vraag het onze collega’s

LENTE/ZOMER 2021

3,50
4,00
4,80
3,00
3,00
3,25

Warme wafel
met suiker
3,25
met suiker & slagroom
+0,50
met suiker, ijs & slagroom
+1,35
Eventueel met aardbeien in het seizoen

Verse kipnuggets 10 stuks
Frikandelletjes 10 stuks
Mixhapjes 10 stuks
Mozzarella sticks 10 stuks
Gamba’s + Chilisaus

Boerenbroodplank
6,95
Vers boerenbrood met smeersels

B O R R E LP LAN KE N

6,95
6,95
6,95
6,50
8,95

Hollandse borrelplank
19,95
(2-4 personen) mixhapjes, puntzakje
krulfriet, uienringen, gamba’s, kipkluifjes
en 5 verschillende sauzen

Nacho’s
7,95
Knapperige nachochips met bbq saus,
gehakt, gesmolten kaas, bacon, jalapeño
pepers, romige guacamole, frisse rode ui Tapas borrelplank
19,95
en luchtige crème fraîche
(2-4 personen) nacho’s, Zeeuwse kaas,
brood met smeersels,
bitterballen,
Zeeuws kaasplankje
7,95
en
kruidenchips
Nootjes en 4 kazen mix van kaasboerderij
Schellach

‘uut de frituur’

huisgemaakte

luxe

Zeeuwse rundvlees
* 10 stuks
8,95
bitterballen
Zeeuwse
* 10 stuks 9,95
bitterballenmix
Zeeuws spek, cheddar & rundvlees

Kom een E-harlie huren en geniet
van de prachtige omgeving! Op
de stoere E-harlie wordt je op een
avontuurlijke en milieuvriendelijke
wijze één met de natuur. Tour over
de dijken of door de bossen en maak
kennis met de mooie omgeving door
onze vele routes te volgen. Hierdoor
kom je alle bezienswaardigheden
tegen in de regio rondom Klok’uus.

*

Onze Zeeuwse krokeen komen van De Ambachterie ‘SMAAK’ uit Ÿzendijke.

Wat doet Klok’uus om er voor te
zorgen dat alles veilig en op afstand
gebeurt?
In samenwerking met landelijke instellingen, de
gemeente en adviezen vanuit het RIVM hanteren
wij de volgende 4 garanties in ons restaurant.
1. Vaste looproutes
Wij hebben vaste looproutes in ons restaurant
toegepast om te voorkomen dat men door elkaar
en langs elkaar heen loopt en hierdoor de 1,5
meter afstand niet wordt opgevolgd.

Ga je er liever zelf op uit? Dit is geen
probleem! Met de E-harlie heb je
2. 1,5 meter afstand tussen huishoudens
alle vrijheid om te genieten op jouw Ons restaurant hebben we zo ingedeeld dat ieder
manier.
huishouden 1,5 meter afstand kan houden.
Verplaats de tafels dus niet! Blijf zoveel mogelijk
Ook tijdens of na de tocht voorzien aan tafel zitten. Hierdoor kunnen alle
wij jullie met allemaal lekkers! Kies bezoekers gepaste afstand houden en de 1,5
voor een gezellige picknick to go of meter hanteren.
een heerlijke afsluiting in Klok’uus.
3. Extra hygiëne maatregelen
Daarnaast hebben wij op meerdere plekken antibacteriële handgeldispensers opgehangen zodat u
geregeld uw handen kunt desinfecteren.

luxe

luxe

CORONA NIEUWS

Foto: @fotografie-Jaidy MacGillavry

4. Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes is in de binnenruimtes
verplicht. Wanneer je plaatsneemt aan de tafel,
mag deze af. Zet dus ook je mondkapje op als je
naar het toilet gaat, of aankomt/vertrekt.

EEN AANGEPASTE

Menukaart

Doordat we nu werken met een kleiner
terras, is onze menukaart ook net even
wat anders. Maar geen zorgen, nét zo
lekker!
Er missen wat veganistische opties op de
kaart, maar ze zijn wel aanwezig. Vraag
daarvoor om meer informatie bij de
gastvrouw of -heer.

AFHAALMENU VOE THUUS
Klok’uus nog lang niet beu na jouw
bezoek? Bestel gemakkelijk en snel via de
onderstaande QR-code een afhaalmenu
voor thuis. Wachten doe je op ons terras,
lekker in de zon. Zo kan je nog net iets
langer genieten van de Klok’uus pret.

Afhaal
Menu
VOLG JIJ ONS AL?
Op Facebook en Instagram houden wij
regelmatig leuke (win)acties en houden
wij jou op de hoogte van speciale
evenementen. Volg ons dus even, vinden
we leuk!

@Klokuus

LEKKER ETEN
VOOR

Boerenbroodplank 6,95
Vers boerenbrood met
huisgemaakte smeersels

Rundvlees carpaccio 9,95
Met sla, grana padano, pitten
& pesto mayo

Geitenkaas

vegan

HOOFD

Bij alle hoofdgerechten serveren wij verse friet,
huisgemaakte kruidenchips en rauwkost.

Spareribs

21,95

Huisgemarineerde malse ribs met frisse
rauwkost & knoflooksaus

9,95

Kipsaté

Kipsaté van kippendijen met knapperige uitjes,
satésaus en rauwkost

Champignonsoep 5,95

Romige champignonsoep met vers brood
en roomboter

SALADES
Carpaccio salade

6,95

6,95

Coupe Klok’uus

6,95

Carpaccio XL 17,95

Hamburger speciaal 12,95

Choco trio 6,95
Brownie, chocolade ijs, choco mousse
en slagroom

Malse rundvlees carpaccio met grana padano,
pitten & pesto mayo

13,50

Klok’uusburger XL 17,50

Dubbele 100% rundvlees burger met verse sla,
tomaat, kaas, bacon en joppiesaus

BBQ burger 13,50

100% rundvlees burger met ijsbergsla, bacon,
gefrituurde uienringen en bbq saus

Vraag naar de
veganistische opties
Ae kids gerechten krijgen een
veasing!
Zacht broodje met beleg 3,50

Keuze uit kaas, boerenham, nutella of
aardbeienjam met een cupje boter

Met frikandel of kroket en saus

Tosti kaas 3,95
Tosti ham & kaas 4,95

14,95

Pannenkoek 5,00

14,95

Verse sla met knapperige bacon, zoetzure
appel, walnoten, honing en cranberry
dressing Vegetarisch mogelijk

Met suiker & stroop

Kids snackmenu 6,50
Cheeseburger 13,50

100% rundvlees burger met ijsbergsla, tomaat,
augurk, jong belegen en oude kaas met
mosterdmayonaise

Zalmburger 13,50

Gefrituurde zalm met huisgemaakte bierbeslag
op flatbread met aioli en ijsbergsla

Parmaburger 13,50

100% rundvlees burger met parmaham,
ijsbergsla, gefrituurde uienringen en tomatentapenade

Ambachtelijke kroketten (2 stuks)
10,50

Keuze uit: originele rundvlees-, Zeeuws
spek- mossel-, of veganistische groente
kroketten Met garnituur en mosterdmayonaise of cocktailsaus

Flatbread carpaccio

10,95

Met grana padano, pitten & pesto mayonaise

Flatbread gezond 8,95

Met ham, kaas, ei, pitten en pesto
mayonaise

Hamburger speciaal 9,95

100% rundvleesburger met verse sla en
speciaal saus

Klok’uusburger 10,50

100% rundvleesburger met verse sla,
tomaat, kaas, bacon en joppiesaus

Klok’uusburger XL 14,50

100% rundvleesburgers met verse sla,
tomaat, kaas, bacon en joppiesaus

Frietjes + mayo, appelmoes, een
verrassing en 1 snack naar keuze:
Frikandel, kroket, kaassoufle,
knakworst of minisnacks

Coca Cola / Light / Zero
Coca Cola / Zero 33cl
Fanta Sinas / Cassis
Sprite
Chaudfontaine rood / blauw
Bitterlemon
Tonic
Ginger Ale
Rivella
Lipton Ice Tea / Green
Kindercola
Chocomel (koud)
Fristi
Dubbelfris rood
Melk
Zeeuwse Appelsap
/ Apfelschorle
Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot

2,60
3,95
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,95
2,60
2,70
2,70
2,70
2,50

100% rundvlees burger met ijsbergsla,
bacon, gefrituurde uienringen en bbq saus

Kan met Ranja 1 liter
Fles Chaudfontaine 0,75 liter
Fles gekoeld kraanwater
+ citroen, munt en ijsblokjes

Milkshake gemaakt van romig ijs 4,95
chocolade, vanille of aardbei

100% rundvlees burger met verse sla,
tomaat, kaas, bacon en joppiesaus

Zalmburger 10,50

Gefrituurde zalm met huisgemaakte bierbeslag op flatbread met aioli en ijsbergsla

100% rundvlees burger met parmaham,
ijsbergsla, gefrituurde uienringen en tomatentapenade

DRANK & BORREL

LUNCH & DINER

Scan hier de aergenen lijst

Cool cappuccino
Zeeuwse verwen koffie
Babbelaar likeur, Zeeuwse
knoop bonbon + slagroom
Ierse koffie (met whiskey)

4,60
7,00
7,00

3,95
5,95
3,00
3,50

Cheeseburger 10,50

Parmaburger 10,50

SPECIALE KOFFIE

OM TE DELEN

pastinaak

BBQ burger 10,50

Zeeuwse verwen thee
7,00
Theepotje met Zeeuwse knoop bonbon,
spekkoek en macaron
Verse muntthee + honing
3,50
Verse gemberthee + honing
3,50
Warme Chocomel
3,20
+ chocolade, hazelnoot of
karamel siroop
0,55
+ slagroom
0,50

2,70
3,70
4,70

4,50
Fantasy framboos mango
Sunshine ananas mango
Tropical aardbei banaan
Green Veggie appel, spinazie, broccoli &

Frietjes + mayo, appelmoes, een verrassing en 1 snack naar keuze:
Spareribs, klok’uusburger, kipsaté of
verse kipnuggets

Keuze uit smurfen ijs, chocolade ijs,
vanille ijs of aardbeienijs

KOUD

Smoothie

Luxe kidsmenu 7,50

3D-beker met ijs 4,50

DORSTLESSERS

SMOOTHIE & SHAKES

KIDS

Zacht broodje met snack 3,95

Rundvlees carpaccio met grana padano
kaas, pitten en pesto mayonaise

Geitenkaas salade

Zeeuwse verwen thee 7,00
Theepotje met Zeeuwse knoop
bonbon, spekkoek en macaron

Romig vanille ijs met pinda’s,
snickers, karamel- en chocoladesaus

100% rundvlees burger met verse sla, tomaat,
kaas, bacon en joppiesaus

Goed gevulde groentesoep met vers brood
en roomboter

Zeeuwse verwen koffie 7,00
Babbelaar likeur, Zeeuwse
knoop chocolaatje + slagroom

Mini bolus met bolus ijs, karamelsaus,
karamelblokjes en slagroom

16,95

Klok’uusburger
Oma’s groentesoep 5,95

NA

Bolustoetje

100% rundvlees burger met verse sla en
speciaal saus

SOEP

Groentesoep met 3 sneetjes brood met ham,
kaas en vleeskroket

Romig vanille ijs met warme
chocolade saus en slagroom

Vegetarisch mogelijk

HMMMMM...

12 uurtje tot 16.00 9,95

Dame blanche

Met knapperige bacon, zoetzure appel,
walnoten, honing en cranberry dressing

Bij alle hoofdgerechten
en maaltijdsalades
serveren wij verse friet of
brood, huisgemaakte
kruidenchips en rauwkost

BROODJES

vegetarisch

WARM

Koffie
Grote koffie
Cappuccino
Grote cappuccino
Decafe
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Thee lipton

2,50
3,70
2,70
3,95
2,70
2,50
3,50
2,70
3,80
2,40

Afrikaanse rooibos, Marokaanse munt,
English breakfast, classic earl grey,
bosvruchten, perzik mango, citroen,
sencha, munt, mandarijn, matcha

IN DE MIX
K LO C K TAIL S

Aperol Spritz
7,95
Mojito
7,95
Bacardi, limoen en munt
Sparkling Limoncello
6,95
Limoncello met prosecco
Tequila sunrise
7,95
Tequila, sinaasappelsap en siroop
Alcoholvrije Mojito
5,95
Limoen en munt
GIN TONIC
Bombay
8,60
Elder Flower Tonic met limoen
en munt
Pink Gin Tonic
8,95
Gordon’s Premium Pink Gin, Elder
Flower Tonic en rood fruit
Hendrick’s
9,95
Elder Flower Tonic met
komkommer en basilicum
Limoncello Tonica
7,95
Elder Flower Tonic met verse basilicum

Bieren &
wijnen

BORRELHA

PJES

Iets lekke
rs erbij? sl
a de
bladzijde
om!

LEES
VERDER

