DRIEGANGEN KEUZEMENU
Bij Grand Café de Klok kunt u voor € 35,00
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

Dungesneden Kalfsmuis 3
Met asperges, gepofte trostomaatjes en een
truffelmayonaise

11,00

Salade biefstukpuntjes 3
Met cashewnoten, zongedroogde tomaatjes en een
Parmezaan krokant

13,50

Achterhoekse ham 5
Met roquefort, peer en balsamicostroop

10,50

Salade gerookte vissoorten 4
Frisse salade met diverse vissoorten en asperges

11,50

Carpaccio van tonijn 4
Met zoetzure komkommer, kappertjes en wasabi
mayonaise

9,50

Quinoa salade 3
Met gegrilde paprika, rode biet, feta kaas en een
frambozendressing *veganistisch mogelijk

10,50

Vispalet 3,5
Begeleid met groene en witte asperges

12,75

10,50

Gegratineerde schapenkaas 5
Met een kwarteleitje en asperges

9,50

Salade noten 4
Met verschillende noten, gegrilde groenten en een
frambozendressing *veganistisch

Tartaar van mango 3
Met mozzarella, avocado, pijnboompitten en een
frambozendressing *veganistisch mogelijk

12,50

Soepen
Asperge doperwtensoep met zalmsnippers

5,95

Heldere kippenbouillon

5,95

Gegrilde tomaten paprikasoep

5,95

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

DRIEGANGEN KEUZEMENU

Hoofdgerechten

Desserts

Coq au vin 10,11
Traditioneel bereid met een heerlijke duchesse
aardappel

20,50

Chocolade ganache tartelette
Met een hint van munt, munt jelly en een bolletje
citroen ijs

8,50

Lamsfilet in het groen 5,9
Met asperges, spinazie en gekookte krieltjes

23,50

Crème Brûlée
Van Tonkabonen en een bolletje chocolade ijs

8,50

Zeewolf uit de oven 5
Met trostomaatjes, boterjus en een heerlijke
duchesse aardappel

20,50

Griesmeelpudding
Met rabarber en een bolletje vanille ijs

8,50

Vispannetje 5
Met diverse soorten vis, asperges en gekookte
krieltjes

21,50

Stroopwafelparfait
Met gegrilde ananas

8,50
10,50

Roergebakken asperges 5
Met paddenstoelen, lente ui, orzo en Pecorino kaas

17,50

Kaasplankje
Met een viertal kazen van Claudia, druiven en
vijgenbrood met stroop

Couscous
Met gegrilde groenten en diverse noten

17,50

Koffie de Klok
Met lekkernijen uit eigen Patisserie

8,50

Al onze 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
9, 10
Met pepersaus

23,95

Saté de Klok
Met met pindasaus, kroepoek en gebakken uitjes

18,50

Roodbaars 5
Met een heerlijke boterjus

18,00

Zalm 4
In krokant mosterd jasje

18,50

Vega Bimbamburger
3, 9
Gemaakt van kikkererwten met tomaat, komkommer en onze geheime bimbamsaus

18,50

Voor de kleintjes
Minisnacks
Met frietjes, mayonaise en appelmoes

6,50

Mini Saté de Klok
Met frietjes en groenten

7,50

Kleintje zalm
Met frietjes en groenten

10,50

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

Lunch
Broodsoorten keuze uit:
Eibergs donker of wit

Salade biefstukpuntjes
Met cashewnoten, zongedroogde tomaatjes en
een Parmezaan krokant

13,50

11,50

Achterhoek belegd
Snee met Achterhoekse ham, roquefort, peer en
balsamicostroop

9,50

Salade gerookte vissoorten
Met asperges

10,50

Club sandwich
Met gerookte kip, Pecorino kaas, augurk,
komkommer, ei, tomaat en dressing

9,50

Quinoa salade
Met gegrilde paprika, rode biet, feta kaas, en een
frambozendressing *veganistisch mogelijk

10,50

Lauw warme flensjes
Met pesto en zalm

10,50

Salade noten
Met verschillende noten, gegrilde groenten en
een frambozendressing *veganistisch

Snee gegrilde groenten
Met courgette, paprika, spinazie, tomaat en
mozzarella

9,00

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

9,00

Zoet & Zo

De oude bekende uitsmijter
Geserveerd met ham en kaas

8,00

Alles uit onze eigen patisserie, zie ook onze
vitrine!

12 uurtje op Klok’s wijze
Mini bimbamburger, soep en yoghurt met
huisgemaakte granola en bosvruchten

11,50

Soep van de dag
Met een plak brood van bakkerij Scheuder

5,95

Kidsbroodje
Met pindakaas, chocopasta, ham of kaas

4,00

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

Kom boerenyoghurt
Met granola, bosvruchten en banaan

4,95

Petit patisserie van Maike
Een bordje vol overheerlijke lekkernijen

8,50

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 21.00 uur

