Heeft u allergieën of dieetwensen laat het ons weten, want veel gerechten kunnen we bereiden zonder allergenen.
Onze gerechten kunnen producten bevatten die niet vermeld zijn op onze menukaart. In onze keuken word
gewerkt met: noten, lactose, schaal/schelpdieren, gluten, ei, vis, pinda, soja, selderij, mosterd, sesam en lupine.
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Voelt u zich verbonden?
Beoordeel ons op Tripadvisor,
Google, Facebook of Zoover!

MAALTIJDSALADES

+ Altijd super vers vlees +
+ Specialiteit: Spareribs +

Al het vlees dat wij serveren
wordt geleverd door slagerij
Mieras uit Wemeldinge.
Mieras is een van de laatste
slagers uit Nederland die
zijn vlees zelf slacht.

Vlees 100%
uit de streek

STREEK

Onze Zeeuwse kroketten en
bitterballen komen van
De Ambachterie ‘SMAAK’
uit IJzendijke. Met Zeeuws spek,
garnaal of met authentieke
originele vulling.

Krokant van buut’n
& zocht van bin’n

KROKET

Met ke
friet ofuzbreooudit

Wifi Netwerk: Gasten
Wachtwoord: voeljethuis

BURGERS
14,95

Caesar salade

9,95

Huisgemarineerde zalm salade 14,95

Hamburger speciaal

Klok’uusburger
Huisgemaakte gravad lax met ei en
limoen mayonaise

Verse sla met malse kip, bacon, ei, croutons,
Grana Padano kaas, pitten en caesar dressing

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

Carpaccio salade

10,50

Klok’uusburger XL 14,50
Rundvlees carpaccio met Grana Padano kaas,
pitten en pesto mayonaise

Kip salade VEGAN 14,95

14,95

Geitenkaas salade

14,95

Zeeuwse veganburger

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

15,95

Flatbread gezond

Met vega kipstukjes en zonnebloempitten

Met ham, kaas, ei, pitten en pesto mayonaise

Echt boerenbrood

Al on
ze
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es
worden gese
rveerd op
Zeeuws boer
enbrood!

Met gesmolten kaas, ham, krokante bacon en
garnituur

Uitsmijter compleet 9,95

Tosti brie met parmaham 8,95
Krokant gebakken tosti van flatbread, met brie,
parmaham en honing

8,95

Broodje kip & spek 9,95

10,95

Met Grana Padano, pitten & pesto mayonaise

Flatbread carpaccio

Ambachtelijke kroketten (2 stuks) 9,95
Keuze uit: originele rundvlees-, Zeeuws spek- ,
mossel-, of veganistische groente kroketten
Met garnituur en mosterdmayonaise of
cocktailsaus

Huisgemarineerde zalm 11,95
Huisgemaakte gravad lax met bieslook, roomkaas,
rode ui en ei

Gebakken malse kip en spek met
honingmosterdsaus

BROODJES

Met sla, tomaat, vegan cheddar, rode ui, augurk en
vegan saus / gluten en lactosevrij mogelijk

Beyond meat burger

Zacht broodje met weedburger gebaseerd op soja
en zeewier uit de Oosterschelde, verse sla, tomaat,
augurk, rode ui en vegansaus met licht zuurtje

14,95

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

100% rundvleesburger met verse sla
en speciaal saus

KINDER
MENUKAART
Alle broodjes worden geserveerd op boerenbrood met basissalade: sla, tomaat, rode ui, komkommer en groene kruidendressing

6,95
9,95
9,95

9,95

6,95

6,95
6,95

7,00

7,00

20,95

16,95
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De meeste vl grild op onze
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Amerikaanse

VIS EN VLEMEASAK
MET BBQ S

SMOKEY

Kipsaté van kippendijen met
knapperige uitjes, satésaus
en rauwkost

Kipsaté

K IP

Gebakken varkenshaaspuntjes
met romige champignonsaus

Favorideet
van ef
Ch

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

Klok’uusburger XL 17,50

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

Klok’uusburger 13,50

100% rundvleesburger met verse
sla en speciaal saus

Hamburger speciaal 12,95

Ruime portie friet met stoofvlees
van slagerij Mieras

14,95

17,95

17,95

lade en mayonaise

BIJ ALLE
HOOFDGERECH
TEN
BROOD OF
VERSE FRIETJES
+ sa
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Met sla, tomaat, vegan cheddar,
rode ui, augurk en vegan saus

Gluten en lactose vrij mogelijk

Beyond meat burger

Zacht broodje met weedburger
gebaseerd op zeewier uit de
Oosterschelde en soja met verse
sla, tomaat, augurk, rode ui en
vegansaus met licht zuurtje

Zeeuwse
veganburger

VEG AN IST ISCH

Friet met stoof
Varkenshaaspuntjes

17,95

Goed gevuld vispotje met laagje
aardappelpuree

17,95
Met honingmosterdsaus en frisse
rauwkost

18,95

Vispotje
Oerhammetje

Malse rundvlees carpaccio met
Grana Padano, pitten en pesto
mayo

Geserveerd met limoen
mayonaise en frisse rauwkost

Zalm op Cederplank

VIS

Verrassende proeverij van desserts
buitenom onze kaart

Proefplank van desserts (2 pers.) 15,95

Theepot met gember of munt +1,00

Theepotje met Zeeuwse lekkernijen

Zeeuwse verwen thee

Babbelaar likeur, Zeeuwse lekkernijen
en slagroom

Zeeuwse verwen koffie

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

Coupe Klok’uus

Brownie, chocolade ijs, choco mousse en slagroom

Choco trio

Mini bolus met bolus ijs, karamelsaus,
karamelblokjes en slagroom

Bolustoetje

Carpaccio XL 17,95

Huisgemarineerde malse rib
met frisse rauwkost &
knoflooksaus

6,95

Romig vanille ijs met warme
chocolade saus en slagroom

Dame blanche

Met traditionele pepersaus en
frisse rauwkost

Entrecôte 21,95

Spareribs

24,95

RU NDV L E E S

VA RK EN SV L E ES

HOOFD

Huisgemaakte uiensoep
met gegratineerd broodje

Uiensoep 5,95

Goed gevulde groentesoep
met vers brood en roomboter

Oma’s groentesoep

5,95

SOEP

Met knapperige bacon, zoetzure appel, walnoten,
honing en dressing / vegetarisch mogelijk

Geitenkaas

Met aioli en vers brood om te
dippen in gemarineerde olie

Gebakken garnalen

Met sla, Grana Padano, pitten en pesto mayo

Malse rundvlees carpaccio

Vers boerenbrood met huisgemaakte smeersels

Boerenbroodplank 2 personen

VOOR & NA

