De meeste van onze gerechten kunnen
bereid worden zonder allergenen.
Vraag hiernaar aan uw gastvrouw.
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Voelt u zich verbonden?
Beoordeling ons op Tripadvisor,
Google, Facebook of Zoover!
Wifi Netwerk: Gasten
Wachtwoord: lekkerspelen

KINDER
MENUKAART

HOOFDGERECHT

KIDS SNACKMENU 6,5

LUXE KIDSMENU 7,5

Mini Klok’uus burger
Kibbeling
Kipsaté
Sparerib
Verse kipnuggets

Frikandel
Kroket
Kaassoufflé
Minisnacks
Knakworst

Frietjes + mayo, appelmoes,
een verrassing
en keuze uit:

Frietjes + mayo, appelmoes,
een verrassing en
1 snack naar keuze:

KLOK’UUS PANNENKOEK 5
met stroop, suiker
& een verrassing

KINDERIJS
Softijs of 1 bolletje schepijs
vanaf 1,Laat je ijsje maken bij onze ijsbar!
Kies uit romig softijs of een van
onze soorten schepijs.

KIDS
BROODJES

3D-beker met ijs

4,25

Keuze uit smurfenijs
of aardbeienijs,
met een toef slagroom.

3D-Beker
mag je houden!

,
KIDS TOSTI S

Zacht bolletje of boterham met
cupje boter + beleg naar keuze: 3,25

Tosti kaas 3
Tosti ham & kaas

Kaas, Boeren ham, Nutella of Aardbeiden jam
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Zacht bolletje met garnituur
en saus naar keuze: 3,25
Frikandel of kroket

VOOR

HOOFD

Voorgerechtenplank (2 personen) 19,5

VA R KE N SV LE E S
SpareRibs 19,5

Proeverij van voorgerechten met
vers gebakken brood

Gelakt oerhammetje

8,25

met sla, frisse limoen mayo, knapperige rode ui
en rettich salade

Malse carpaccio

8,25

met sla, oude kaas, gomiso** & pesto mayo

Geitenkaas salade

7,5

SOEP
Oma’s Tomatensoep

Coleslaw & honing-mosterdsaus

Zalm op Cederplank

Coleslaw & BBQ-saus

met limoen mayo &
frisse rauwkost met citrusdressing

Zeeuws Vispannetje

Favorideet
van ef
Ch

5,25

16,5

RUN D SV LE E S
Klassieke hamburger speciaal 11,5
Klok’uus Burger 12,5

V EG E TA R I S C H
Portobello Burger 13,5

Hard broodje met sla, tomaat, kaas,
bacon & Joppiesaus

Hard broodje, mozzarella,
sla, tomatentapenade & ratatouille

Klok’uus Burger XL 16,5

Quiche van het seizoen

Hard broodje, sla, tomaat, kaas,
bacon & Joppiesaus

Stoofpotje 16,5

rund gestoofd met bier,
geserveerd met een frisse coleslaw

met vers gebakken brood
en gezouten roomboter

met traditionele pepersaus
& frisse coleslaw

Entrecote 19,5

Zeeuwse hotdog

14,5

& frisse rauwkost en coleslaw

met vers gebakken brood
en gezouten roomboter

Zeeuwse vissoep 7,25

17,5

Diverse soorten vis met Kreeftensaus
& frisse rauwkost met citrusdressing

Hard broodje met sla, ui, curry & majo

met sla, fris/zoete appel, krokante bacon
en gomiso**

VI S
15,5

met remouladesaus &
frisse rauwkost met citrusdressing

16,5

Spies van Varkenshaas 16,5

Vers gebakken brood met smeersels

Huisgemarineerde zalm

Fish & Chips

Coleslaw & knoflooksaus

Broodplankje (2 personen) 6,25

ag naar
onzeeu3z-emenu
k

TIP: Vra gangen

KIP PE N VL E E S
Kipsaté 14,5
met goudbruin gebakken uitjes, satésaus
& een frisse rauwkost met citrusdressing
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Royaal broodje met zeeuwse worst,
zeeuwsspek en zeeuwse mosterd,
zuurkool & huisgemaakte curry

SMOKEY

JUMMIE!

VIS EN VLEES
MET BBQ SMAA
K
De meeste vlees- en
visgerechten worde
n
gegrild op onze
Amerikaanse
houtskoolgrill.

Hamburger Speciaal

Ceaser Salade

7,5

Hard broodje, sla, ui, curry & majo

8,5

12,5

Verse sla met kip, bacon, ei, croutons,
grana pandano, Gomiso** en ceaserdressing

Hard broodje, sla, tomaat, kaas,
bacon & Joppiesaus

Huisgemarineerde Zalm

Hard broodje, sla, tomaat, kaas,
bacon & Joppiesaus

Basis salade*, grana pandano,
Gomiso** en pesto majonaise

BROODJES

met knapperige bacon, zoetzure appel,
basis salade*, walnoten, honing,
cranberry dressing & Gomiso**

XL Burger

Kip & spek

13,5

met basis salade*, ei & frisse limoen majo

Carpaccio

12,5

13,5

Geitenkaas salade

12,5

8,5

broodje met basis salade & honing-mosterdsaus

Huisgemarineerde Zalm

10,5

op een broodje met basis salade* zoetzuur van
venkel en rode ui en limoen mayonaise

Malse carpaccio

10,5

met brood, basis salade*, grana pandano,
Gomiso** en pesto majonaise

Gezond

7,5

Broodje met basis salade, ham, kaas, ei,
Gomiso** & pesto mayonaise
Luxe kroketten (2 stuks) 8,5
Brood met twee kroketten en
mosterdmayonaise of cocktailsaus

Brownie, chocolademousse,
chocoladeijs & slagroom

6,25

Dame Blanche

6,25

Royaal broodje met zeeuwse worst, zeeuwsspek en
zeeuwse mosterd, zuurkool en huisgemaakte curry

Vanille ijs met warme chocoladesaus
en romige slagroom

Turks broodje geitenkaas, bacon, walnoot & honing

Naturel en Babbelaar met vanille ijs,
crunchy crumble & slagroom

Luxe tosti

8,5

Uitsmijter compleet

8,5

met brood, ham, kaas en bacon

Crème brûlée

7,25

Coupe Klok’uus

7,25

Softijs met nootjes, caramelsaus, slagroom

* Basis salade: Sla, tomaat, komkommer,
rode ui en groene kruidendressing
** Gomiso is een mix van
gemalen pitten & zaden

& zocht van bin’n

Onze Zeeuwse kroketten komen
van De Ambachterie ‘SMAAK’
uit IJzendijke. Met Zeeuw spek,
garnalen of met authentieke
originele vulling.

Dessertplank (2 personen) 15,5
Een rijke proeverij van nagerechten
Chocolade trio
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KROKET
Krokant van buut’n

DESSERT

Keuze uit: Zeeuws spek of garnalen
Zeeuwse hotdog

a

+ majon

MAALTIJDSALADE

BURGERS
Klok’Uus Burger

E
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VERSE F ise

Vruchten sorbet

6,25

Fruitsalade, coullis, sorberijs en slagroom

IJs met aardbeien in het seizoen 6,25
Vanille ijs met aardbeiden en slagroom

STREEK
Vlees 100%
uit de streek

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

+ Altijd super vers vlees +
+ Specialiteit: Spareribs +

