
LUNCHKAART

Brood 

U heeft de keuze uit wit of bruin ambachtelijk gebakken vloerbrood. 

 

Jonge kaas          € 4,95 

  

Boeren achterham         € 4,95  

 

Huisgerookte kipfilet en kerrie saus      € 4,95 

 

Old Amsterdam met grove mosterd      € 4,95 

   

Lauwwarme Brie, honing en noten      € 5,95 

  

Broodje gezond         € 5,95  

  

Huisgemaakte tonijnsalade       € 5,95 

   

Runder carpaccio met rucola, pijnboompitjes en oude kaas  € 8,50 

  

Gerookte zalm en dille mayonaise      € 7,95 

 

 
Sandwiches 

 

Waldkornbrood met gebraden kipfilet, bacon, cashewnoten en een  

honing-mosterdsaus        € 8,25 

   

Clubsandwich, sandwich met gerookte kipfilet, bacon, tomaat,  

komkommer, sla en kerrie mayonaise      € 8,50 

 

Vissandwich, sandwich met gerookte zalm, Hollandse garnalen, 

 rode ui, tomaat, sla en dille mayonaise     € 8,95  

  

 

Tosti’s 

 
Ham / Kaas,  

dubbele tosti van casinobrood met ham en kaas    € 6,95 

 

         

“De Klomp”,  

dubbele tosti met ham, kaas, tomaat en rode ui    € 7,95 

         

 



Twaalf uurtje, 3 sneetjes wit- of bruin ambachtelijk vloerbrood met 

 ham, kaas, Bourgondiër kroket, rundvleessalade en  

een soepje naar keuze        € 9,95 

 
 

 

 

Uitsmijters 

U heeft de keuze uit wit of bruin ambachtelijk gebakken vloerbrood. 

 
 

Ham/Kaas          € 7,25 

 

“De Klomp”, uitsmijter met ham, kaas, spek en rundvleessalade € 7,95   

 
 

 

Soepen 

Tomatensoep met  basilicum crème fraiche      € 4,95 

 

Uiensoep met een gegratineerd kaas broodje    € 5,25 

 

 

 

 

 

Salades 

 

Geitenkaas 

salade met geitenkaas, komkommer, tomaat, paprika, rode ui,  

honing, noten, bacon en frambozendressing     € 9,95 

 

 

Kipfilet 

salade met gerookte kipfilet, komkommer, tomaat, paprika,  

rode ui, bacon en kerriemayonaise      € 9,95 

 

  

Vis 

 salade met gerookte zalm, gerookte forel, gamba in filo-deeg, 

 komkommer, tomaat, paprika,rode ui en een dille mayonaise  € 11,75 

 



Warme lunch gerechten 

 

Broodje warmvlees “de Klomp” 

zacht broodje met huisgebraden varkens lende met gebakken  

champignon, ui en spek en saté saus      € 6,95 

 

 

Kippenlevertjes  

gebakken met champignon, ui en spek met toast & boter   € 7,95 

 

2 Bourgondiër kroketten   

met brood of friet         € 7,95 

 

Broodje hamburger  

met huisgemaakte, gegrilde hamburger, sla, komkommer,  

tomaat,  rode ui en friet        € 9,95   

 

Saté van varkenshaas 

met kroepoek, atjar en saté saus,  brood of friet    €13,50 

 



Voor bij de borrel 

 

Broodplankje “de Betuwe” 

met kruidenboter, knoflooksaus en tapenade     € 4,95  

 

Bitterballen 

portie van negen Bourgondiër bitterballen met mosterd   € 5,95   

 

Bamiballen,  

portie van negen “Beursken” bami balletjes met chili saus  € 5,95   

 

Kaasplankje  

4 soorten kaas, notenbrood en perencompote    € 7,95  

 

Bittergarnituur 

15 stuks, bestaande uit bitterballen, “Beursken” 

bami balletjes, kipkluifjes en mini kaassoufflé    € 9,75  

 

Desserts 

 

Dame blanche 

vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom   € 5,95 

 

Warme appelstrudel  

met kaneelroomijs en slagroom       € 6,95 

 

Tiramisu          € 7,95 

 

Chocolade mousse 

van pure chocolade met chocoladeroomijs en slagroom    € 7,95 

 



KOUDE VOORGERECHTEN 

Visplateau met gerookte zalm, gerookte forel, Hollandse garnalen en cocktailsaus geserveerd 
met toast en boter €12,95  

 

Rundercarpaccio met oude kaas, pijnboompitjes, groene pestodressing en rucola sla €11,25 

 

Gerookte zalm met dille-mayonaise, sla geserveerd met toast & boter € 9,95 

 

Broodplankje “de Betuwe” met kruidenboter, knoflooksaus en tapenade € 4,95 

 

 

SOEPEN 

Franse uiensoep met gegratineerd kaasbroodje € 5,25  

   

Licht gebonden tomatensoep met basilicum crème fraîche  € 4,95 

 

 

WARME VOORGERECHTEN 
 

“Gambaspiesjes”, met rode peper,  koriander, citroengras en  knoflooksaus € 9,95 

 

 

Gebakken ossenhaaspuntjes met taugé, perzik, noten en chilisaus € 9.95 

 

 

Geitenkaas uit de oven met noten, honing en spek op een bedje van sla 
met frambozendressing € 8,95 

 

Champignons uit de oven met kruidenboter en knoflook € 8,25 

 

 
MAALTIJDSALADES 
 
Maaltijdsalade met geitenkaas uit de oven met noten, honing en spek, frambozendressing friet 
of brood € 13,95 
 
 
 
Maaltijdsalade met gebakken ossenhaaspuntjes met taugé, perzik, noten, chilisaus, friet of 
brood € 14,95 
 

DINERKAART



HOOFDGERECHTEN 

Mensteak, entrecote 350 gram, van de grill met kruidenboter € 28,95 

Tournedos, gegratineerd met brie, honing en pijnboompitten met  

rode port saus € 24,95 

Lady steak, entrecote 210 gram, van de grill met kruidenboter € 19,95 

Mixed Grill van varkenshaas, kipfilet, biefstuk, kalfsbiefstuk 

geserveerd met knoflooksaus en cocktailsaus € 19,95 

Black Angus rumpsteak van de grill met kruidenboter € 19,95 

Gebakken ossenhaaspuntjes met rode ui en teriyaki saus € 17,95 

Varkenshaasje van de grill met saus naar keuze € 17,95 

Kogelbiefstuk met peper/cognac saus € 16,95 

Roergebakken kip met champignon, paprika, ananas en piri-piri saus € 15,95 

Schnitzel “De Klomp” met spek, ui, paprika, champignons en kaas € 15,95 

Schnitzel met een saus naar keuze € 14,95 

Huisgemaakte saté van varkenshaas met atjar, kroepoek en saté saus € 15,95 

 

Saus keuze: 

Champignonsaus, peper/cognacsaus, rode port saus, knoflooksaus of cocktailsaus 



VISGERECHTEN 

Zeebaarsfilet uit de oven met een krokant laagje van zongedroogde tomaat € 19,95 

 

Gebakken zalmfilet met Hollandaisesaus € 17,95  

 

Roergebakken gamba’s met knapperige groenten en warme knoflooksaus € 16,95  

 

 

VEGETARISCHE GERECHTEN 

Soufflé van oude kaas en roergebakken spinazie en cashewnoten  

en een tomaten chutney € 15,95 

 

 

Quiche met roerbakgroente, paddenstoelen en geitenkaas € 15,95 

 

 

Gevulde flensjes uit de oven met roergebakken groente, noten, honing 

en overbakken met oude kaas € 14,95 

 

 

Roergebakken tagliatelle met spinazie, champignons en noten, afgeblust met room en 

roquefort € 14,95 

 

 

 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappelgarnituur, verse warme groente 

en salade. 

Wilt u liever een andere saus, kruidenboter of een “De Klomp” garnituur bij uw hoofdgerecht ? 

vraagt u dat dan gerust aan een van onze bedieningsmedewerkers 



KINDERGERECHTEN € 8,95 

 

Huisgemaakte varkenssaté met kroepoek en satésaus 

  

Schnitzel 

             

Frinkadel of “Bourgondiër” kroket* 

        

Kipnuggets* 

           

Flensjes met poedersuiker en roomboter  

      

*van deze snacks hebben wij ook een glutenvrije variant 

 

 

Alle kindermenu’s worden geserveerd met frites, mayonaise, appelmoes. En….. 

als dessert een kinderijsje 

De kindermenu’s serveren we aan kinderen tot en met twaalf jaar. 

 



NAGERECHTEN 

Chocolade mousse van pure chocolade met chocoladeroomijs en slagroom € 7,95 

 

Kaasplankje, 4 soorten kaas, notenbrood en perencompote € 7,95 

 

Huisgemaakte tiramisu € 7,95 

 

 

Warme Kersen met vanille roomijs en slagroom € 6,95 

 

 

Warme appelstrudel met kaneelroomijs en slagroom € 6,95 

 

Huisgemaakte crème Brulee met speculaasroomijs € 6,95 

  

 

Twijfelaartje kopje koffie in combinatie met een klein wisselend dessert € 5,95 

 

 

Dame Blanche vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom € 5,95 

 

 

Coupe vanilleroomijs met aardbeiensaus en slagroom € 4,95 

 


