DAGKAART
Lunch
Broodsoorten keuze uit:
Eibergs donker of wit
Quinoa salade
Met gegrilde Halloumi en tomatensalsa

11,50

Salade rauwe ham
Met appel, geitenkaas en balsamico dressing

11,50

Duo van zalm en tonijn
Snee met avocado en zalm en snee met
tonijnsalade en ei

9,50

Snee pulled pork
Met gebakken champignons, ui en chilisaus

9,50

Salade Gamba
Met gebakken gamba’s met jalapênos en avocado

10,50

Snee beleg
Met rauwe ham, oude kaas, zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten en balsamico

9,50

Salade Caprese
Met tomaat, mozzarella en basilicum en
pijnboompitten

10,50

Italiaanse bol Duivels gehakt
Met paprika, champignons, ui, chilisaus en ketjap

8,75

Snee carpaccio
Met sla, oude kaas, pijnboompitten en
huisgemaakte truffelmayonaise

7,00

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

Tosti
Met tomaat, mozzarella en pesto

8,75

Zoet & Zo

Boerenomelet
Geserveerd met spek en groenten

8,50

Alles uit onze eigen patisserie, zie ook onze
vitrine!

Pokebowl
Gevuld met o.a. zalm en avocado

9,50

Kom boerenyoghurt
Met grano la, bosvruchten en banaan

4,95

Twee Elite goulashkroketten
Met een snee wit/bruin of huisgemaakte friet

8,50

Petit patisserie van Maike
Een bordje vol overheerlijke lekkernijen

8,50

Soep met plakken brood
Vraag naar de mogelijkheden

5,75

Kidsbroodje
Met pindakaas, chocopasta, ham of kaas

4,00

Lunch van 12:00 tot 16:30 uur

DRIEGANGEN KEUZEMENU
Bij Grand Café de Klok kunt u voor € 32,50
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

Pokebowl 1, 3, 4
Gevuld met o.a. zalm en avocado

10,50

Quinoa salade
3
Met gegrilde Halloumi en tomatensalsa

11,50

Bruchetta trio 1, 3
Tomatensalsa en pesto - gamba’s jalapênos rauwe ham met appel en geitenkaas

9,50

Salade rauwe ham 1
Met appel, geitenkaas en balsamico dressing

11,50

Carpaccio van rundermuis
3, 9
Frisse sla, oude kaas, geroosterde pijnboompitten
en huisgemaakte truffelmayonaise

10,50

Salade Gamba 1, 3
Met gebakken gamba’s, jalapêno en avocado

10,50
10,50

Portobello 3
Met geitenkaas, honing en appel

9,50

Salade Caprese 3
Met tomaat, mozzarella, basilicum en
pijnboompitten

Coquilles 4
Met Pecorino roomsaus

10,50

Soepen
Uiensoep met kaascrouton

5,95

Soto ajam (Indische kippensoep)

5,95

Tomatensoep met basilicum en crème fraîche

5,95

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

DRIEGANGEN KEUZEMENU
Hoofdgerechten

Desserts

Varkenshaasmedaillons 5, 9
Met brie, portsaus, zoete aardappelpuree en
groene asperges

20,50

Runder Ribeye 8, 10, 11
Met sjalotjes-rode wijn saus, hasselbach aardappel
en geglaceerde wortelen

22,50

Victoriabaars
4, 5
Met garnaaltjessaus, hasselbach aardappel en
geglaceerde wortelen

20,50

Baramundi filet 4, 5
Met peterseliesaus, zoete aardappelpuree en
groene asperges

20,50

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

18,50

Chocolademousse
Met oreokruim en bosvruchtenijs

8,50

Huisgemaakte wafel
Met warme kersen en vanilleijs

8,50

Sabayon
Met verse bosvruchten en Bacardi razz

8,50

Tiramisu
Huisgemaakt volgens Maike’s recept geserveerd
met koffieijs

8,50

Koffie de Klok
Met diverse heerlijkheden uit onze eigen patisserie

7,00

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
Tournedos
11
Met pepersaus

23,95

Schnitzel
4, 8, 10
Met champignon roomsaus

18,50

Gambaspies
3
Met kruidenboter

20,50

Saté de Klok
Varkenssaté van de grill met krokante uitjes, kroepoek en satésaus

18,50

Vega Bimbamburger
4, 5, 9
Met gegrilde halloumi, courgette en tomatensalsa

18,50

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

11,50

Voor de kleintjes
Tomatensoep

3,00

Vers fruit cocktail

3,00

Spies van mini-frikandel, bitterbal en kipnugget
Met frietjes, appelmoes en mayonaise

5,00

Mini schnitzel
Met frietjes en groente

7,50

Varkenssaté
Met frietjes en groente

7,50

Gamba’s
Met frietjes en groente

10,50

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

