DAGKAART

Lunch
Broodsoorten keuze uit:
Eibergs donker of wit Oerdesem
Tuna melt sandwich
Tonijnsalade met kaas uit de oven

9,50

Brood duivels gehakt
Met paprika, champignons, ui, chilisaus en ketjap

9,50

Brood beenham
Met champignons, ui en pindasaus

9,50

Snee zalm
Met kruidenricotta, rode ui en kappertjes

9,50

Tosti
Met tomaat, mozarella en pesto

8,50

Klok’s palet
Duivels gehakt, tuna melt en tosti

10,25

Een 12 uurtje op Klok’s wijze
Kommetje soep, mini Bim-Bam Burger en een bakje
boerenyoghurt met granola en bosvruchten

8,95

Twee kroketten
Met wit/bruin brood of huisgemaakte frieten

7,75

Soep met plakken brood
Vraag naar de mogelijkheden

5,50

Kidsbroodje
Met pindakaas, chocopasta, ham of kaas

4,00

Salade gerookte zalm
Met kruidenricotta, rode ui en kappertjes

10,50

Salade met kroketjes
Van bospaddenstoelen met appel en walnoot

9,50

Salade champignon Dordogne
Met champignons in bierbeslag en knoflooksaus

9,50

Carpaccio salade
Salade met carpaccio van rundermuis, geraspte
kaas, pijnboompitten en huisgemaakte dressing

10,50

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met
boerenbrood, donker of wit, of huisgemaakte
dikke frieten.

Zoet & Zo
Alles uit onze eigen patisserie, zie ook onze
vitrine!
Kom boerenyoghurt
Met granola, bosvruchten en banaan

4,95

Petit patisserie van Maike
Een bordje vol overheerlijke lekkernijen

8,50

Lunch van 12:00 tot 16:30 uur

DRIEGANGEN KEUZEMENU
Bij Grand Café de Klok kunt u voor € 29,25
een driegangen keuzemenu samenstellen
U kunt kiezen uit onze ambachtelijke gerechten van de dinerkaart. Er is altijd een keuze
voor de vlees- of visliefhebber en ook voor de vegetariër.
Gerechten kunnen uiteraard ook los besteld worden.

Voorgerechten

Salades

Achterhoekse ham 3
Bonbon van Achterhoekse ham, zongedroogde
tomaatjes en balsamicostroop

9,50

Carpaccio 3, 9
Van rundermuis, verse sla, geraspte kaas,
geroosterde pijnboompitten en huisgemaakte
truffelmayonaise

10,50

Visloempia 4
Huisgemaakte loempia met gamba’s, krab, witvis,
groenten en mihoen

9,50

Pasteitje 4
Met romige garnalen, oesterzwammen en
kruidenkaas

9,50

Lolly 1, 3
Van Geitenkaas met pistache en bietengelei

9,50

Salade gerookte zalm 1, 3
Met kruidenricotta, rode ui en kappertjes

10,50

Salade met kroketjes 1, 3
Van bospaddenstoelen met appel en walnoot

9,50

Salade champignon Dordogne 4, 5
Met champignons in bierbeslag, en knoflooksaus

9,50

Carpaccio salade 9
Salade met carpaccio van rundermuis, geraspte
kaas, geroosterde pijnboompitten en huisgemaakte
dressing

10,50

Soepen
Romige paprikasoep

5,50

Mosterdsoep met spekjes

5,50

Heldere bospaddenstoelensoep met thijm

5,50

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

DRIEGANGEN KEUZEMENU
Hoofdgerechten

Desserts

Gegrilde varkensribeye 10, 11
Met rode port saus en een puree van aardappel
en prei

18,75

Lamsrack 9, 10, 11
Met honing thijmsaus en een Hasselbach
aardappel meerprijs bij het keuzemenu €2,95

22,50

Gegrilde botervis 4, 5
Met saus van zongedroogde tomaatjes en een prei
stamppotje

18,75

Gegrilde zalmforel 4, 5
Met een Hasselbach aardappel en limoen dille
boter

18,75

Groenten canneloni 3, 4, 5
Met kaas, pompoenrisotto, pesto en crème van
paprika

17,50

Chocolade caramel
Met ijs van caramel en zeezout

7,50

Pavlova
Met boerenyoghurt en bosvruchtencoulis

7,50

IJsmacaron
Met citroenijs, mini ijshoorntje en bosvruchtensaus

7,50

Advocaat
Met Tia Maria en lange vingers

7,50

Koffie de Klok
Met diverse heerlijkheden uit onze patisserie

6,75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
huisgemaakte frieten en een frisse salade.
Wilt u meer weten over allergenen in onze
gerechten? Vraag het aan onze medewerkers.

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

PLATE SERVICE
Al onze plate service gerechten worden geserveerd met salade en
eigengemaakte friet op één bord

Hoofdgerechten
Rode mul
1, 3
Met paprika crème

17,50

Bim Bam Burger
4, 9
Met cheddar kaas, tomaat, sla en gebakken uien

16,50

Spare ribs
8, 9, 10
Met pittige dressing

17,75

Vegetarische groene curry
Met

3, 5, 9

16,50

Saté van de kip
Met krokante uitjes, kroepoek en satésaus

16,50

Weekhap
Van maandag t/m vrijdag. Vraag één van onze medewerkers naar de hap van deze week!

11,00

Voor de kleintjes
Spies van mini-frikandel, bitterbal en kipnugget
Geserveerd met patat, appelmoes en mayonaise

5,25

Spareribs zoet
Geserveerd met frietjes en groente

7,75

Kipsaté
Met frietjes en groente

7,75

Gamba’s
Met frietjes en groente

7,75

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

