
 

AFHAALGERECHTEN 
DONDERDAG TOT EN MET ZONDAG 

Dagelijks vanaf 12.00 uur te bestellen via telefoonnummer 026-3810620. 

U kunt uw bestelling afhalen tussen 16.00 uur en 20.00 uur in ons Restaurant aan de 

Rijksweg-Noord 129 te Elst. 

VOORGERECHTEN 
Broodplankje “DE BETUWE” met kruidenboter en knoflooksaus     €   4,50 

Tomatensoep met bosui en room         €   4,00 

Broccolisoep met Zalm           €   4,00 

Rundercarpaccio met Grana padano kaas, pijnboompitjes, tomaat, rucola sla en pestomayonaise  €   9,00 

Kip salade, gebakken kipreepjes in soja en sesamzaad met uitgebakken spekjes, Grana Padano, 

komkommer, tomaat, ui en knoflooksaus        €   9,00 

Gemarineerde zalm met gemengde slasoorten, komkommer, tomaat,kappertjes,   €   9,00 

olijven, toast en kruidendressing 

 

HOOFDGERECHTEN 
Kogelbiefstuk met gebakken champignons, ui, kruidenboter, warme groenten en friet   € 17,50 

Schnitzel “DE KLOMP”, gegratineerd met champignon, paprika, ui, spek, kaas, warme groenten 

mayonaise en friet           € 15,00 

Schnitzel met champignon roomsaus, warme groenten, mayonaise en friet    € 15,00 

Kipsate, met atjar, eigengemaakte satesaus, gebakken uitjes, kroepoek, warme groenten 

mayonaise en friet           € 15,00 

Gamba’s gebakken in knoflook olie, roerbak groenten en sweet chilli met warme groenten 

mayonaise en friet           € 17,50 

Gebakken tongfilet met saus van gepofte paprika, warme groenten, mayonaise en friet  € 15,00 

Burger “DE KLOMP”, beefburger op een Italiaanse bol, met jalapeno pepers, 

cheddar, bbq saus, komkommer, sla, tomaat, mayonaise en friet     € 13,00 

Vegaburger “DE KLOMP”, vegatarische burger op een Italiaanse bol, jalapeno pepers, cheddar, 

bbq saus, komkommer, sla, tomaat, mayonaise en friet       € 13,00 

Maaltijdsalade rundercarpaccio met Grana padano kaas, pijnboompitjes, tomaat en pestomayonaise € 15,00     

Maaltijdsalade kip salade, gebakken kipreepjes in soja en sesamzaad met uitgebakken spekjes, 

Grana Padano, komkommer, tomaat, ui en knoflooksaus                                                                                    € 15,00       

Extra portie friet met mayonaise         €   4,00 

NAGERECHTEN 
Tiramisu, klassiek Italiaans dessert         €   5,00 

Panna Cotta, met bastogne kruim en gemarineerde kersen      €   5,00 

 

Voor de kinderen is er friet, mayonaise en de keus uit een frikandel, kroket of kipnuggets  €   7,50 


