DAGKAART
Salades

Lunchgerechten

Griekse salade
Vol gegrilde groenten, olijven en feta

10,50

Keizersalade
Met kip, spek en cranberry compote

12,50

Salade asperges
Met ei, spek en krieltjes

12,50

Salade mozzarella
Met serranoham en groene asperges

12,50

Snee Paprikahummus
Gegrild brood met spinazie, paprikahummus,
gegrilde paprika, zoete courgette, rode ui &
geroosterde tuinboon

10,50

Poke bowl
Met zalmfilet, avocado, en zoetzure groente

10,50

Snee carpaccio
Met truffelmayonaise

12,50

Flamkuchen geitenkaas
Met rode biet, honing en walnoten

12,50

Flamkuchen met gerookte zalm
Met groene asperges

12,50

Snee warme beenham
Met saté saus

11,50

Snee Kippendij
Met pestosaus, cashewnoten en champignons

11,50

Zoet & Zo

Tosti zalm
Met mozzarella en pesto

11,50

Alles uit onze eigen patisserie, zie ook onze
vitrine
8,95

Snee Beleg
Met oude kaas, parmaham, sla, zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten en balsamico pareltjes

10,50

Petit patisserie van Maike
Een bordje vol overheerlijke lekkernijen
Kom Boerenyoghurt

5,25

Bim-Bam Burger

17,00

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

12,50

Kids broodje
Met pindakaas, chocopasta, ham of kaas

5,00

Soep van de dag
Met wit of bruin brood

7,50

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met
boerenbrood, donker of wit

Met granola, bosvruchten en banaan

Onze keuken is tussen 12:00 en 16:00
geopend voor lunchgerechten

DRIEGANGEN
KEUZEMENU
Bij Grand Café de Klok kunt u voor € 38,50
een driegangen keuzemenu samenstellen
U kunt kiezen uit onze ambachtelijke gerechten van de dinerkaart.
Er is altijd een keuze voor de vlees- of visliefhebber als ook voor de vegetariër of veganist. Heeft u een
allergie, dan kunt u dit aangeven bij de medewerker. Gerechten kunnen uiteraard ook los besteld worden.

Geniet van de avond!

Voorgerechten

Soepen

Broodje de Klok
Met paprika hummus, kruidenboter, mango aioli,
olijfolie en zeezout

6,25

Carpaccio van de rundermuis
2, 6
Met truffelmayonaise, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas

12,50

Gegrilde geitenkaas
1
Met spek omhuld en gecarameliseerde appel

10,50

Tempura gefrituurde gamba’s
Met mango aioli

1, 6

13,00

Visloempia

1, 4, 5

10,50

Champignonstoofpotje
Met prei en knoflook

1, 5

Groentekroketjes (vegan)

1, 6

Gebonden aspergesoep
Met stukjes gerookte zalm

7,50

Heldere groentesoep

6,25

Gegrilde paprika-tomatensoep

6,25

Salades
Griekse salade
Vol gegrilde groenten, olijven en feta

10,50
12,50

10,50

Keizersalade
Met kip, spek en cranberry compote

12,50

10,50

Salade asperges
Met ei, spek en krieltjes
Salade mozzarella
Met serranoham en groene asperges

12,50

zie onze wijnkaart
Openingstijden keuken: di t/m do tot 20:30
vr t/m zo tot 21:00

DRIEGANGEN
KEUZEMENU
Hoofdgerechten
Hollandse lam spareribs
Met rode wijnsaus, aardappelgratin en
seizoensgroenten

11

27,50

Gevulde kipfilet
Met ham en kaas, asperges en krieltjes

5

27,50

Pasta met witte asperges
Met zalm en mascarpone

5

Desserts
8,95

24,50

Paris Brest
Ring van soesjesdeeg met zelf gedraaid
hazelnootijs en karamel

Sliptong
3
Met aardappelgratin en seizoensgroenten

26,50

Advocaat bavaroise
Met zelf gedraaid pure chocolade ijs

8,95

Risotto (vegetarisch)
9, 10
Met diverse paddenstoelen en Parmezaanse kaas

18,50

Cheesecake
Met zelf gedraaid mango ijs

9,50

Zoete aardappel stamppot
Met prei en falafel

18,50

Aardbeien en kokos (veganistisch)
Aardbeienmousse met kokoshangop

8,95

Kaasplankje
Heerlijke kazen van Claudia met appelstroop
en vijgenbrood

12,95

Koffie de Klok
Met diverse heerlijkheden uit onze patisserie

8,95

8

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

zie onze wijnkaart
Openingstijden keuken: di t/m do tot 20:30
vr t/m zo tot 21:00

PLATE SERVICE
Al onze Plate Service gerechten worden geserveerd met salade en
eigengemaakte friet op één bord

Hoofdgerechten
Kipsaté De Klok
Met kroepoek en gebakken uitjes

5

19,50

Diamanthaas
Met kruidenboter

9, 11

23,50

Kabeljauw
Gebakken met een garnalenjus

1, 3 , 4, 6

21,50

Bim-Bam Burger

5

17,00

Zalmfilet
In een krokant jasje met mosterd

3, 5

23,50

Iedere woensdag hebben wij de Bim-Bam Burgerdag!
Keuze uit vijf verschillende burgers. Benieuwd naar
onze burgers? Vraag op woensdag aan een van onze
medewerkers de speciale menukaart.

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

7,50

Kipsaté
Met frietjes en groente

9,50

Zalmfilet
Met frietjes en groente

9,50

zie onze wijnkaart
Onze keuken is geopend tot 16:00 & van 17:00 tot 20.30 uur

