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VAR KE NSV LE E S
SpareRibs 19,95

Een proeverij van voorgerechten

Coleslaw & knoflooksaus

Zomer hotdog

8,95

7,95

gemarineerd in olie met brood om te dippen

Buffel mozzarella

Gamba’s

18,95

Gebakken garnalen met
een pikante saus

14,95

Met chips, kaas, guacamole, spek & ui

Met sla, grana pandano, pitten & pesto mayo

Gebakken garnalen

VI S
17,95

Met limoen mayo & frisse rauwkost

16,95

Coleslaw & honing-mosterdsaus

Vers gebakken brood met smeersels

Malse carpaccio

Zalm op Cederplank

Gelakt oerhammetje

6,50

onze 3ze-menu’s
keu

HOOFD

Voorgerechtenplank (2 personen) 19,50
Broodplankje (2 personen)

g naar

a
TIP: Vra gangen

8,95

Surf & Turf

18,95

V EGAN IS T I S C H
Veganistische oesterzam 15,95

Gelakte varkensfilet & gamba’s,
coleslaw & pittige cocktailsaus

Met kerriesaus, aardappel & zeekraal

met tomaat, basilicum & vers gemalen peper

V EGE TA R I S C H
Tortellini met zeekraal 16,95

RUNDV LE E S
Entrecote 19,95

SOEP

Vegetarische pasta met spinazie,
ricotta & romige pestosaus

met traditionele pepersaus
& frisse coleslaw

Tomatensoep 5,50

Portobello burger

Carpaccio XL 14,95

met vers gebakken brood
en gezouten roomboter

Met grana padano, pitten & pesto mayo

Klassieke hamburger speciaal 11,95

Zeeuwse vissoep 7,50

Hard broodje met sla, ui, curry & mayo

Klok’uus Burger 12,95

met vers gebakken brood
en gezouten roomboter

KIP P E N V L EE S
Kipsaté 14,95

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

Favorideet
van ef
Ch

Met uitjes, satésaus,
frisse rauwkost & kroepoek

Klok’uus Burger XL 16,95
Hard broodje, sla, tomaat, kaas,
bacon & Joppiesaus

MAALTIJDSALADE

BURGER
Hamburger Speciaal

Caeser salade

7,95

12,95

Klok’uus Burger 8,95

Verse sla met kip, bacon, ei, croutons,
grana pandano, pitten & dressing

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

Huisgemarineerde Zalm

Met ei, witlof & frisse limoen mayo

Klok’uus Burger XL 12,95

Carpaccio

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

Met grana pandano, pitten & pesto mayonaise

Geitenkaas salade

Hard broodje, sla, ui, curry & mayo

13,95

KROKET
Krokant van buut’n

13,95

& zocht van bin’n

12,95

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

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

DESSERT

BROODJE
Kip & spek 8,95

Dessertplank (2 personen) 15,95

Met basissalade* & honing-mosterdsaus

Tonijnsalade

14,95

Hard broodje, mozarella, sla,
tomaten tapenade & ratatouille

8,95

Een rijke proeverij van nagerechten

Vers brood met huisgemaakte tonijnsalade
Luxe kroketten (2 stuks) 8,95
Keuze uit: Zeeuws spek, rundvlees of garnalen
Met mosterdmayonaise of cocktailsaus

Buffel mozzarella

Chocolade trio

STREEK
Vlees 100%

6,95

Brownie, chocolademousse,
chocolade ijs & slagroom

10,95

Met tomaat, basilicum, knapperige sla,
rode ui & verse peper

Dame Blanche

Met chips, kaas, guacamole, spek & ui

Het appeltoetje

Met basissalade*, grana pandano,
pitten & pesto mayonaise

Appel gemarineerd in cranberry dressing
& zeeuws babbelaarlikeur,
cookie crumble, vanille ijs, slagroom

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.

Softijs met verschillende nootjes,
caramelsaus & romige slagroom

+ Altijd super vers vlees +
+ Specialiteit: Spareribs +

Zomer hotdog 9,95
Malse carpaccio
Luxe tosti

10,95

Favorideet
van ef
Ch

8,95

Turks broodje geitenkaas,
bacon, walnoot & honing

Gezond

6,95

Coupe Klok’uus

Vruchtensorbet

7,95

6,95

7,95

7,95

Met basissalade*, ham, kaas,
ei, pitten & pesto mayonaise

2 soorten verfrissend ijs, fruit, coullis,
7 up & slagroom

met brood, ham, kaas & bacon

Vanille ijs met aardbeien & slagroom

Uitsmijter compleet

uit de streek

Vanille ijs met warme chocoladesaus
& romige slagroom

IJs met aardbeien in het seizoen 7,95

8,95

*

Basissalade: Sla, tomaat, rode ui, komkommer en groene kruidendressing

SMOKEY
JUMMIE!

E
BIJ ALL TEN
ERECH
HOOFDG D OF
BROO
RIETJES
VERSE Fakte kruiden-

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

ma
+ Huisge mayonaise
s
chip &

KINDER ART
A
K
U
N
E
M
HOOFDGERECHT
KIDS SNACKMENU 6,50

LUXE KIDSMENU 7,50

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

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

Frikandel
Kroket
Kaassoufflé
Minisnacks
Knakworst

Mini Klok’uus burger
Verse kipnuggets
Kipsaté
Sparerib

KLOK’UUS PANNENKOEK 5,00
met stroop, suiker
& een verrassing

Lust je nog
een pannenkoek?
De tweede pannenkoek
kost 2,50 euro!

KINDERIJS
Softijs of 1 bolletje schepijs
vanaf 1,00
Laat je ijsje maken bij onze ijsbar!
Kies uit romig softijs of een van
onze soorten schepijs.

KIDS
BROODJES
nu ook m
verrassing!et

3D-beker met ijs 4,25

Keuze uit smurfenijs, chocolade ijs,
vanille ijs of aardbeienijs,
met een toef slagroom.

Zacht bolletje met cupje boter
+ beleg naar keuze 3,50

Kaas, Boeren ham, Nutella of aardbeien jam

Zacht bolletje met garnituur
en saus 3,50
Frikandel of kroket

Prijzen en tekstuele fouten onder voorbehoud.

3Dje-Bheokuedren!
mag

,
KIDS TOSTI S

Tosti kaas 3,50
Tosti ham & kaas 4,50

