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!
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Wifi Netwerk: Gasten
Wachtwoord: voeljethuis
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Heel wat leuke aardiggeitjes

IEUW

N
p
Tourenaove
onze g ers!
e-chopp

KINDER
MENUKAART
Met een abonnement bespaar je niet alleen € 8,40 per
bezoek per kind (na 5x spelen heb je hem er al uit!),
maar kan je ook nog eens gebruik maken van extra
aardiggeitjes. Je kunt ieder moment van het jaar een
abonnement afsluiten (vraag naar de kwartaal prijzen bij

onze medewerkers)

• Spaar per bezoek 1 punt voor gratis cadeautjes: spaar
voor knuffels, puzzels, gezelschapsspellen en nog veeel
meer!
• Gratis abonnementspas en Klok’uus tas bij afsluiten
abonnement
• Ben je jarig? Dan krijg je €6,- korting op je kinderfeestje bij Klok’uus

Aan de slag als oproepkracht
bij 'het leukste uitje van
Zeeland'! Eén van de grootste
horecabedrijven in Zeeland!

de Zomer.

De drukste en leukste periode van
het jaar komt er weer aan:
Wij zitten vol leuke uitdagingen &
doorgroeimogelijkheden. Klok’uus is
dringend opzoek naar actieve toppers
die onderstaande afdelingen willen
verrijken:

• Restaurant // bediening
• Keuken // keukenhulp
• Bar // achter de bar
• Buitendienst // activiteiten
begeleider
 Solliciteren, meedraaien en sfeer
proeven   Goed salaris   Geen
werkervaring? We’ve got your back!

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

10,95

18,95

11,95
8,95

Met gesmolten kaas, ham, ontbijtspek en
garnituur

Uitsmijter compleet 10,95

Met ham, kaas, ei, pitten en pesto
mayonaise

Flatbread gezond

Met Grana Padano, pitten & pesto mayonaise

Flatbread carpaccio

Met garnituur en mosterdmayonaise

Veganistische groente
kroketten (2 stuks) 10,95

Met garnituur en mosterdmayonaise

Ambachtelijke rundvlees
kroketten (2 stuks) 10,95

Gebakken malse kip en spek met
honingmosterdsaus

Broodje kip & spek 10,95

BROODJES

Gluten- en lactosevrij mogelijk
Met sla, tomaat, vegan cheddar, rode ui,
augurk en vegan saus

Beyond meat burger

7,50

7,50

Scan hier de aergenen lijst
voor lunch & diner

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

Coupe Klok’uus

karamelblokjes en slagroom

Mini bolus met bolus ijs, karamelsaus,

Bolustoetje

chocolade saus en slagroom

Dame blanche

7,50
Romig vanille ijs met warme

DESSERT

Met keuze uit
friet of brood

16,95
Verse sla met bacon, zoetzure
appel, walnoten, honing
en dadel en vijgen dressing
Vegetarisch mogelijk

Geitenkaas salade

Rundvlees carpaccio met Grana Padano kaas,
pitten en pesto mayonaise

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

15,95

Carpaccio salade

Klok’uusburger XL 17,95

15,95

Caesar salade

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

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

Zeeuwse veganburger

20,95

+ 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.

uit de streek

STREEK
Vlees 100%

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

& zocht van bin’n

KROKET
Krokant van buut’n

+ salade en mayo
naise

BIJ ALLE
HOOFDGERECH
TEN
VERSE FRIETJES

JU M M IE !

Met sla, tomaat, vegan cheddar,
rode ui, augurk en vegan saus

Gluten- en lactosevrij mogelijk

20,95

Beyond meat burger

Zeeuwse
veganburger

VEG AN IST ISCH

Klok’uusburger XL 19,95

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

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

18,95
Kipsaté van kippendijen met
knapperige uitjes, satésaus
en rauwkost

Kipsaté

KIP

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

Klok’uusburger

Klok’uusburger

18,95

19,95

In knoflookmarinade met aioli,
brood en rauwkost

Gebakken garnalen 8 st.

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

14,95

MAALTIJDSALADES
12,95

16,95

Ruime portie friet met stoofvlees
van slagerij Mieras

Friet met stoof

Malse rundvlees carpaccio met
Grana Padano, pitten en pesto
mayo

Keuze tussen friet of brood

BURGERS

echten
ees- en visger
De meeste vl grild op onze
ge
n
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wor
l.
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Amerikaanse

VIS EN VLEMEASAK
MET BBQ S

SMOKEY

Vraag onze collega’s voor de soep
van de dag

Soep van de dag 5,95

SOEP

Met bacon, zoetzure appel,
walnoten, honing en dressing
Vegetarisch mogelijk

Geitenkaas

Carpaccio XL

In knoflookmarinade met aioli,
brood en rauwkost

18,95

RUN DV L E E S

Varkenshaas op spies met
champignonsaus

Varkensbrochette
18,95

Huisgemarineerde malse rib
met frisse rauwkost &
knoflooksaus

dagprijs

Geserveerd met limoen
mayonaise en frisse rauwkost

Zalm op Cederplank

Spareribs
24,95

VIS

VA RK E N S V L E E S

HOOFD

Gebakken garnalen 4 st. 11,95

Met sla, Grana Padano,
pitten en pesto mayo

Malse rundvlees
carpaccio 11,50

Vers boerenbrood met
huisgemaakte smeersels

Boerenbroodplank
2 personen 7,95

VOOR

