KOUDE VOORGERECHTEN
Parade van vis met gerookte zalm, gerookte forel, garnalenkroketje geserveerd met een
crostini met olijfolie en dille €12,95
Rundercarpaccio met Grana padano kaas, pijnboompitjes, rucola sla en een dressing van
zongedroogde tomaten €11,95
Gerookte zalm bonbon gevuld met een forelmousse, limoen crème en gepofte tasty tom
tomaatjes € 11,95
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 € 5,25
WARME VOORGERECHTEN
Loempiaatje gevuld met gemarineerde ossenhaas, bosui, sesam en taugé
met een Hoisin saus € 10,95

Gekarameliseerde geitenkaas met appel, rode biet en balsamico azijn € 9,95
MAALTIJDSALADES
Gegrilde kip met noten, paprika en mangodressing € 15,95
Gekarameliseerde geitenkaas met appel, rode biet en balsamico azijn € 15,95

HOOFDGERECHTEN
Tournedos, gegratineerd met brie, honing en pijnboompitten met
rode port saus € 26,95
Entrecote, van de grill met kruidenboter € 19,95
Mixed Grill van varkenshaas, kipfilet, biefstuk, kalfsbiefstuk
geserveerd met knoflooksaus en cocktailsaus € 20,95
Gebakken ossenhaaspuntjes met taugé, sesam, prei en teriyaki saus € 18,95
Varkenshaasmedaillons van de grill met romige mosterdsaus € 17,95
Schnitzel “De Klomp” met spek, ui, paprika, champignons en kaas € 16,95
Schnitzel met een saus naar keuze € 15,95
Huisgemaakte kipsaté met atjar, kroepoek en saté saus € 15,95

Saus keuze:
Champignonsaus, peper/cognacsaus, rode port saus, knoflooksaus of cocktailsaus

VISGERECHTEN
Doradefilet, gebakken met een antiboise van tomaat en balsamico azijn € 21,95
Zalmfilet van de grill met Hollandaisesaus € 19,95
Roergebakken gamba’s met knoflook en een salsa van rode paprika en tomaat € 18,95

VEGETARISCHE GERECHTEN
Quiche met roerbakgroente, paddenstoelen en geitenkaas € 15,95

Roergebakken tagliatelle met spinazie, champignons en noten, afgeblust met room en
roquefort € 15,95
Fritata, een lasagne van zoete aardappel, rode ui, feta en doperwten crème € 16,95

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 € 9,95
Huisgemaakte kipsaté met kroepoek en satésaus
Schnitzel
Frikadel of “Bourgondiër” kroket
Kipnuggets
Flensjes met poedersuiker en roomboter

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 brownie taart met walnoten een zeezout karamel € 7,95
Tiramisu, klassiek Italiaans dessert met lange vingers en mascarpone € 7,95
Warme appelstrudel met kaneelroomijs en slagroom € 6,95
Crème Brulee met vanille geserveerd 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

