
 

 

Menukaart 

Koude gerechten 
 

 

• Broodje carpaccio        10,50 

truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola, ui en pittenmix   

• Broodje gerookte zalm       11,75 
roomkaas, augurk, kappertjes en ui      

• Clubsandwich        10,75 
truffelmayonaise, gerookte kip, tomaat, spek, ei en sla met chips en dipsaus 

• Club vis         11,75 

gerookte zalm, roomkaas, rucola, gekookt ei en ui met chips en dipsaus   

• Club Vega        11,25 

portobello champignon, pesto, Parmezaanse kaas en rucola  

• Caesar salade met krokante stukken kip    14,50 
Romeinse sla, caesardressing, croutons en Parmezaanse kaas   

• Salade niçoise met verse tonijnfilet      15,50 
ei, tomaat, ui, haricots verts en olijven 

• Salade carpaccio        14,50 
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, ui en pittenmix    

• Salade warme geitenkaas      14,50 
tomaat, honing, walnoot, ui, komkommer en mosterddressing   

 

Voor de broodjes, afkomstig van Bakkerij Goossens, kan gekozen worden uit: 

witte bol, waldkorn bol of een Italiaanse bol 

 



 

 

 

 

Proeverij Klavertje 4 

kopje romige mosterdsoep 

broodje carpaccio 

mini hamburger 

mini uitsmijter met ham en kaas 

15,50 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warme gerechten 

   

• Romige mosterdsoep, uitgebakken spek en croutons  6,50 

• Tomatensoep  met gehaktballetjes     6,00 

• Chicken Wrap        12,75 
kip, paprika, champignons, ui, mais, zure room en avocado dip      

• Broodje warme geitenkaas (met of zonder spek)   10,50 
honing, tomaat, walnoot en rucola    

• Broodje pikante kip        10,50 

gebakken ui, zoetzure komkommer en chilimayonaise                                                     

• Champignons op toast      9,50 
gebakken champignons, ui, spek en gesmolten kaas 

• 2 kroketten van Oma Bobs met brood en mosterd   8,50 

• Hotdog Texas Style       12,75 
gevuld met cheddar en jalapeños, mosterd, ketchup en friet 

• Black Angus hamburger       14,50 
kaas, spek, ui, sla, tomaat, augurk, hamburgersaus en friet   

• 200 gram varkenshaassaté       15,50 
kroepoek, saté saus, friet en salade     

• Gebakken ossenhaaspunten  180 gram      19,50 
met truffeljus, friet en salade  

• Kalfsentrecote  200 gram         22,50 

gebakken aardappelschijfjes, pepersaus, en salade                                                                                                                                                                                                                                      

• Pasta van de Chef        15,50 

wisselend pastagerecht, vraag naar de pasta van de dag 

 

Voor de broodjes, afkomstig van Bakkerij Goossens, kan gekozen worden uit: 

witte bol, waldkorn bol of een Italiaanse bol 



 

 

Eiergerechten 

• Uitsmijter ham en/of kaas      8,00 

• Uitsmijter spek en kaas      8,25 

• Boerenomelet        9,50 
ham, kaas, ui, spek, tomaat, champignons  

 

Keuze uit Vlaams vloerbrood wit of meergranen van Bakkerij Goossens 

Tosti’s 

• Tosti kaas met chips en dipsaus     4,50 

• Tosti ham en kaas met chips en dipsaus    5,00 

• Tosti kaas, salami, ui met chips en dipsaus    5,00 

• Tosti brie, tomaat, honing en walnoot met chips en dipsaus 5,95 

• Vlam tosti, pittig gehakt, oude kaas en chilisaus   6,50 

 

Voor de kleintjes 
 

• Boterham met hagelslag      2,75 

• Boterham met nutella      2,75 

• Boterham met kaas       2,75 

• Boterham met ham       2,75 

• Tosti nutella        4,00 

• Worstenbroodje        2,75 

• Friet met mayonaise       3,00  

• Friet met frikandel of kroket      5,50 



 

Desserts 

• Chocolade brownie      6,50 
karamelsaus en slagroom    

• Appeltaart met slagroom     3,95     

• Dame blanche       6,25 
3 bollen vanille ijs, slagroom en chocolade saus  

 

 

 


