
 

Drankenkaart 

Warme dranken 

Koffie         2,40 

Cappuccino        2,70 

Koffie verkeerd       2,70 

Espresso        2,30 

Latte Macchiato       2,90 

Décafé         2,40 

Warme chocomel met slagroom     3,25     

Thee          2,40 

Verse munt thee        3,50 

Special coffee        6,50 

Irish, French, Spanish, Italian 

 

Patisserie de Rouw 

Diverse gebak        3,75 

Worstenbroodje       2,75 

  



 

Koude dranken 
 

Coca Cola, Cola Zero       2,50 

Fanta orange, Fanta cassis      2,50 

Sprite          2,50 

Chaudfontaine rood/blauw      2,50 

Fuze Tea sparkling, Fuze Tea Green     2,75 

Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale     2,75 

Rivella Light        2,75 

Verse Jus        4,50 

Appelsap, jus d ’Orange, Tomatensap    3,00 

Chocomel, Fristi       2,75 

Melk         1,50 

 

 

Alcoholische dranken 
 

Hertog Jan  25cl        2,95 

Portillo Chardonnay of Sauvignon blanc    4,20 

Portillo Malbec       4,20 

 

Vraag naar onze uitgebreide alcoholische drankenkaart voor meer lekkere wijntjes en biertjes 

 



 

Menukaart 

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 5,75 

 

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 van Patisserie de Rouw    2,75 

• Friet met mayonaise       3,00  

• Friet met frikandel of kroket      5,50 

 

 

 



 

 

 

 

Proeverij Klavertje 4 

kopje Franse uiensoep 

broodje carpaccio 

mini hamburger 

mini uitsmijter met ham en kaas 

15,50 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koude gerechten 
 

• Broodje carpaccio        10,50 

truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola, ui en pittenmix   

• Broodje gerookte zalm       11,25 
roomkaas, augurk, kappertjes en ui      

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

• Club vis         11,25 

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

• Vikingbrood ’t Klavertje      11,75 

eiersalade, rosbief, spek, rucola en mosterdmayonaise  

• Filet Americain        9,75 
salade, rode ui, augurk en gekookt ei   

• 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 

 

 

 

 

 

 



 

Warme gerechten 

• 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 

   

• Klassieke Franse uiensoep, gegratineerd met kaas   6,50 

• Tomatensoep         6,00 

• Broodje oosterse biefstuk      11,75 
taugé, noten, sojasaus, paddenstoel en roerbakgroenten         

• 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  

• Hotdog Texas Style       11,75 

gevuld met cheddar en jalapeños,  

mosterd, ketchup, gefrituurde uitjes en friet 

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

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

• 200 gram varkenshaassaté       15,00 
kroepoek, saté saus, friet en salade     

• Gebakken ossenhaaspunten  180 gram      17,50 
met pepersaus, friet en salade  

• Pasta van de Chef        13,50 

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   



 

Desserts 

• Baileys cheesecake met caramel saus    6,50 

• Dame blanche        6,25 

 

 

  




