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Van harte welkom in ons restaurant, we 

hopen dat u een leuke tijd heeft. Eet 
smakelijk! 

Team Klokshuys Onze pannenkoeken zijn niet 
zomaar pannenkoeken, maar OERpannenkoeken. 
Het zijn ook echte stOERe pannenkoeken met een 

beetje ‘bite’ en vooral heel veel smaak. En dat komt 
weer door de OERgranen spelt, haver, boekweit en 

gerst die we extra aan de pannenkoeken toe hebben 
gevoegd. 

Onze pannenkoeken bevatten geen onnodige 
toevoegingen zoals smaakstoffen, kleurstoffen, 

toegevoegde suikers of rijsmiddelen. Alleen de pure 
ingrediënten voor 100% smaak. 

Voor lactose- en glutenvrije pannenkoeken rekenen wij een toeslag 
van 1,50 

Vooraf  

Kloks broodje    4,75 

Rustiek brood met smeersels 

Boeren tomatensoep  5,95 

Een heerlijke soep met crème fraiche 

Bospaddenstoelensoep   5,95 

Een heerlijke goedgevulde romige soep met 
bospaddestoelen 

Bij de borrel 

Bitterballen 8 stuks  6,75 

Bitterballen 12 stuks  9,75 

 

Zoete pannenkoeken  

Naturel     6,50 

Appel     8,00 

Appel kaneel en rozijnen  8,75 

Appel spek     8,75 

Banaan     8,00 

Banaan, chocoladesaus  8,75 

Nutella    7,50 

Verse ananas   8,50 

 

Hartige pannenkoeken  

Spek     8,00 

Kaas     8,00 

Spek, kaas    8,75 

Spek, kaas, ui   9,00 

Serrano ham   8,50 

Serrano ham, kaas   9,75 

Brielse oude kaas   8,75 

 

Extra toppings pannenkoeken 

Zoet of hartig   1,50 

Slagroom    0,50 

Schepijs    1,75  

 

 

 

 

 

Speciale pannenkoeken  

Boeren pannenkoek  13,50 
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Spek, champignons, ui, paprika, kaas en boerenmetworst 

Italiaanse boeren   14,00 

Prosciutto ham, zongedroogde tomaten, ui, champignon, 
paprika, olijven, pijnboompitten, mesclune sla en 
Parmezaanse kaas 

Geitenkaas    14,50 

Geitenkaas, walnoten, en honing  

Pulled Chicken    14,75 

pulled chicken, paprika, ui, mescule sla, cherrytomaat, 
geserveerd met chili saus  

Kippenragout    13,50 

Kipfiletstukjes in een heerlijke ragout gegarneerd met 
lenteui   

Vers fruit     13,50 

pannenkoek met fruit van het seizoen, poedersuiker en 
slagroom    

Roomijs    11,00 

 2 bolletjes roomijs, poedersuiker en slagroom  

Warme kersen en slagroom 10,50 

Een pannenkoek gevuld met warme kersen en daarbij 
slagroom geserveerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kleine gasten tot 12 jr. 

Kinder naturel   5,75 

Kinder appel   6,25   

Spaghetti bolognese  7,50 

verse spaghetti met robuuste boeren bolognese saus 
geserveerd en pittige Parmezaanse kaas 

Kindermenu    7,00 

Pannenkoek naturel, ranja en een kleine verrassing    

 

Salades   Klein Groot 

Salade geitenkaas  9,00 13,25  

met honingdressing, verse geitenkaas en de 
cashewnootjesmix met gedroogde kersen 

Boeren salade 9,00  13,25 

cherrytomaatjes, rauwe ham, mozzarella en onze 
eigengemaakte basilicumolie 

Pasta 

Spaghetti bolognese  12,50 

verse spaghetti met robuuste boeren bolognese saus 
geserveerd en pittige Parmezaanse kaas 

Penne Carbonara   12,75 

verse penne pasta met romige carbonarasaus met pittige 
Parmezaanse kaas 

 

 

 

 

 

Lunch 
11:30 – 16:00 uur 

Geniet van onze heerlijke boeren 
boterhammen. 

Klok’s lunch plankjes 

Vlees en vis    9,75 

Twee witte of bruine boeren boterhammen met 
huisgemaakte tonijn/eiersalade, een klokstuintje met 
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daarbij een Kwekkeboom rundvleeskroket en een klein 
tomaten-of bospaddenstoelen soepje 

Vegetarisch    9,75 

Twee witte of bruine boeren boterhammen met 
huisgemaakte eiersalade, een klokstuintje met daarbij een 
Kwekkeboom groentekroket en een klein tomaten-of 
bospaddenstoelen soepje 

Witte of bruine boterhammen 

Met twee rundvlees kroketten 7,75 

Met twee groentekroketten 7,75 

Uitsmijter beenham/kaas  8,50 

Oude kaas    6,50 

Met klokstuintje en mosterddressing 

Gezond    7,50 

Met jong belegen kaas, beenham, ei en Klokstuintje 

Huisgemaakte eiersalade 7,50 

Met klokstuintje en groente/fruit chips 

Serannoham    7,00 

Met mesclun sla, bieslook, pijnboompitjes en 
truffelmayonaise 

Huisgemaakte tonijnsalade 7,50 

Met kloktuintje  

 

Koude dranken 

Kloks Appelsap   2,00 

Melk     2,00 

Karnemelk    2,00 

Jus d’orange   2,50 

Fristi     2,50 

Chocomel    2,50 

Kan ranja    4,50 

Ranja     1,50 

Coca Cola     2,50 

Coca Cola Zero   2,50 

Sprite     2,50 

Fanta Sinas     2,50 

Cassis     2,50 

Icetea bruisend     2,50 

Icetea green lemon  2,50 

Ginger ale    2.50 

Tonic      2,50 

Bitter Lemon    2,50 

Chaudfontaine blauw  2,50 

Chaudfontaine rood  2,50 

Chaudfontaine Blauw 0,75 l  6,00 

Chaudfontaine Rood 0,75 l 6,00 

 

 

 

Bier 

Grolsch pils    2,75 

Leffe Blond    3,25 

Leffe Tripel    3,75 

Grolsch 0,0 %   2,75 

Radler citroen 0,0 %  2,75 

Radler citroen 2,0 %  2,75 

 

 

Bij de borrel 

Bitterballen 8 stuks  6,75 
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Bitterballen 12 stuks  9,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijn 

Wit wijn droog     3,75 

Witte wijn zoet   3,75 

Rode wijn    3,75 

Rosé      3,75 

Wijn per fles    17,50 

Prosecco, alleen per fles  17,50 

 

 

Gedestilleerd 

Jonge jenever   3,50 

Amaretto Disaronno  3,95 

Tia Maria    3,95 

Glen Talloch Whiskey  4,25 

Jameson Whiskey   4,25 

Baileys    3,95 

Grand Marnier   3,95 

Rode port (Ruby)   4,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de koffie:                         
Huisgemaakte lekkernijen 

Boeren appeltaart   3,75 

Cheese cake    4,25 

Brownie met chocoladesaus 3,25 

Slagroom    0,50 
 
 
Warme dranken 
 
Koffie     2,35 

Cappuccino    2,85 

Espresso    2,35 

Dubbele espresso   3,50 

Latte macchiato   3,50 

Warme Chocomel   3,25 
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Warme Chocolade melk                 met 
slagroom   3,75  

Verse munt thee   3,25 

Thee     2,50 

Onze losse Landwinkel “Pelikaan” thee in de smaken:  

Groene thee citroen of-gember sinaasappel, earl grey, 
rooibos, thee van het Huys of vruchtenthee. 

 

 

 

 

 

 

Speciale koffies 

Latte macchiato caramel  4,00 

Latte macchiato Bailleys  5,20 

Italian coffee   6,75 

koffie met Amaretto, rietsuiker en slagroom 

Irish coffee    6,75 

koffie met whiskey, bruine suiker en slagroom 

French coffee   6,75 

espresso met Grand Marnier, suiker en slagroom 

 

Desserts 

IJscoupe Klokshuys  6,50 

2 bollen vanille roomijs, fruit van het seizoen en slagroom  

Brownie dessert   6,50 

brownie met bol vanille ijs, slagroom en chocoladesaus 

Cheese cake dessert  6,75 

cheese cake met bolletjes vanille ijs en slagroom  

Wafel met warme kersen 6,00 

wafel met warme kersen en slagroom  

Kinderijsje    4,75 

2 bolletjes ijs met slagroom en versiering  

 


	Slagroom    0,50
	Warme dranken

