
Pannenkoeken restaurant

Landwinkel 

Boomgaard

Blotevoetenpad

Speeltuin

Hartige pannenkoeken 
Spek € 9
Kaas € 9
“Brielse” oude kaas € 10
Spek kaas  € 10
Spek, kaas en ui € 11
Ham € 9
Ham kaas € 10

Kinder pannenkoeken 
Naturel € 7
Appel € 8
Spek € 8
Kaas € 8
Nutella € 8
Roomijs € 10
Kindermenu € 13
Kinderpannenkoek naturel met ranja en 
ijscoupe als dessert, met een kleine verrassing                                                    

Portie frites                  € 4
Kroket met frites € 7

Extra topping 
pannenkoeken
Zoet of hartig                     € 2
Slagroom                           € 1
Roomijs                             € 3

Even geen 
pannenkoek
Kipsaté met frites na 16 uur  € 17
Saté van kippendijen, geserveerd in een pannetje met 
satésaus, frites, cassave chips en Klokstuintje.                                       

Frites met 2 kroketten  € 10
Kwekkeboom                                                           

Frites met 2 groentekroketten € 11                                 

Maaltijdsalades
Maaltijdsalade zalm & tonijn € 17
Salade met gerookte zalm, tonijnsalade, kappertjes, 
rode ui en mosterddressing 

Maaltijdsalade Geitenkaas € 16
Met verse geitenkaas, walnoten en honingdressing

Italiaanse salade  € 16
Cherrytomaatjes, rauwe ham, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en balsamico dressing                                                                                                            

Klok’s
kaart

Seniorenmenu
Voor gasten met ervaring...
alleen voor 60-plussers € 17

• Kopje soep naar keuze

• Kleine pannenkoek zoet of 
hartig naar keuze

• Dessert, roomijs met slagroom

Verse shake! € 5
Mooi opgemaakte milkshake van echt roomijs in 
een ijscoupe. Keus uit de smaken vanille, aardbei, 
chocolade of banaan    

Klokshuys nagenieten
Coupe Klok’s boomgaard  € 8
Roomijs met stukjes appel, kaneel en slagroom                                   

Coupe Klokshuys  € 9
Stoofpeer, kaneel en suiker
*alleen indien stoofperen voorradig zijn                                      

Coupe hollands glorie € 8
Roomijs, stroopwafelstukjes, karamelsaus en slagroom                      

Coupe kersen  € 8
Roomijs, warme kersen en slagroom
*in de kersentijd gegarneerd met verse klok kersen, 
indien voorradig  

Coupe super choco  € 9
Roomijs met oreo stukjes, chocoladesaus en chocos-
nippers                

Coupe boerenscharrel       € 9                                         
Roomijs, Landwinkel scharrelroom en slagroom                               

Bastogne coupe   € 8
Roomijs, bastogne en kaneel             

Kinderijsjes
Kindercoupe kleurrijk  € 6
Roomijs met slagroom en snoepjes                                                   

Kindercoupe choco  € 6
Roomijs met chocoladesaus, oreo stukjes en slagroom                

Gebakje als dessert? 
Zie onze vitrine bij de bar

Tip! Even geen pannenkoek
Boerenburger (rund) na 16 u € 17
Cheddar, BBQsaus, spek, tomaat, uienrelish op een
boerenbroodje met friet en salade

www.klokshuys.nl

www.klokshuys.nl
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MENU
KAART



Puur genieten van de 
lekkerste pannenkoeken

Eten, spelen, beleven...

Pannenkoeken restaurant       Terras en speeltuin       Familiedag, kinderfeestje of borrel?       Landwinkel       Boomgaard       Blotevoetenpad Volg ons via Facebook en Instagram:  @Klokshuys  #Klokshuys

Klok’s Lunchkaart Klok’s
kaart

Klokstuintje = Garnering gemengde sla uit onze 
Landwinkel met seizoensgroenten.

Allergie, intolerantie of vegetarisch? 
Vraag naar de mogelijkheden

Toeslag lactose- glutenvrije pannenkoeken €2

Vooraf
Kloks broodje  € 5
Rustiek brood met lekkere smeersels                  

Boeren tomatensoep  € 6 
Huisgemaakt met crème fraiche en bosuitjes            

Pompoensoep € 7
Met appel                 

Zalm & tonijn salade  € 13 
Salade met gerookte zalm, tonijnsalade, kappertjes, 
rode ui en mosterddressing  

Geitenkaas salade  € 12
Verse geitenkaas, walnoten en honingdressing   

Italiaanse salade € 12
Cherrytomaatjes, rauwe ham, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en balsamico dressing                                                                             

Meloen & prosciutto  € 9
Landwinkels meloen van het seizoen met prosciutto ham

Boerenbrood tot 16 u
Boeren Oerbrood in bruin of wit

Broodje brie uit de oven   € 9
Oerbrood met brie, walnoten en honing met klokstuintje

Uitsmijter beenham / kaas  € 11
Op 2 Oer boterhammen                                                                    

Gerookte zalm  € 12
Brood, gerookte zalm, kappertjes, rode ui en 
mosterddressing      

Tonijnsalade  € 11
Brood, huisgemaakte tonijnsalade en klokstuintje                            

Eiersalade  € 10 
Brood, huisgemaakte eiersalade, klokstuintje en boerenchips        

Gezond  € 9
Brood, jong belegen kaas, beenham, ei en klokstuintje                 

Rundvleeskroketten  € 10
Oerbrood met 2 Kwekkeboom kroketten                                       

Groente kroketten  € 11
Oerbrood met 2 vegetarische kroketten

Rundvlees kroketten met frites € 10
2 Kwekkeboom kroketten                                                             

Groente kroketten met frites € 11
2 vegetarische kroketten

Soepen
Boeren tomatensoep  € 6
Heerlijk huisgemaakt met crème fraiche en bosuitjes

Erwtensoep  € 6,5     

Pompoensoep met appel € 7                        

Alle soepen worden geserveerd 
met brood

Kloks lunch plankjes 
tot 16 u
Vlees en vis   € 14
Brood met huisgemaakte tonijn - of eiersalade, 
klokstuintje, rundvleeskroket en soepje naar keuze              

Vegetarisch  € 13
Brood met huisgemaakte eiersalade, klokstuintje, 
groentekroket en een tomatensoepje   

Panini’s tot 16 uur
Panini ham/ kaas   € 6                                                                     

Panini pulled chicken  € 7
Heerlijke panini met pulled chicken, chilisaus en kaas                                   

Lunch salades tot 16 uur
Lunch salade Zalm & Tonijn € 13
Gerookte zalm, tonijnsalade, kappertjes, rode ui en 
mosterddressing

Lunch salade Geitenkaas € 12
Verse geitenkaas, walnoten en honingdressing    

Lunch salade Italiaans € 12
Cherrytomaatjes, rauwe ham, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en balsamico dressing

Verse shake! € 5
Mooi opgemaakte milkshake van echt roomijs in 
een ijscoupe. Keus uit de smaken vanille, aardbei, 
chocolade of banaan

Lekkere hapjes
Plank “Samen Genieten” € 20
Landwinkel kaas en gedroogde worst, brood met 
smeersels, boerensalade en minisnacks                                                       

Bitterballen 6 st. € 6
Bitterballen 10 st. € 9

Gemengde bittergarnituur € 10

Kloksbroodje  € 5
Rustiek brood met lekkere smeersels

Portie frites  € 4
Mayonaise € 1

Seizoens 
pannenkoeken 
Peer, brie & walnoot   € 15                           
Meegebakken peren uit de boomgaard, brie en 
honing                         

Stoofpeer  € 16
Met roomijs en slagroom                                           
*alleen indien stoofperen voorradig zijn

Zuurkool   € 16 
Met spek , worst en jus                              

Zoete pannenkoeken
Naturel     € 8
Appel   € 9
Appel kaneel     € 10
Appel, kaneel en rozijn € 11
Appel spek  € 10
Banaan   € 9
Banaan chocoladesaus     € 10
Nutella  € 9
Gember         € 10
Verse ananas     € 12

Pannenkoeken
Speciale    pannenkoeken
Boeren pannenkoek  € 14
Spek, champignons, ui, paprika, kaas en boerenmetworst               

Italiaanse boeren  € 15
Prosciutto, zongedroogde tomaten, ui, champignon, 
paprika, olijven, pijnboompitten, sla en parmezaanse 
kaas                                                                   

Pulled Chicken  € 16
Klassieker uit Klokshuys, pulled chicken, paprika, ui, 
sla, tomaatjes en chilisaus

Geitenkaas  € 15
Geitenkaas, walnoten, honing en opgemaakt met 
Klokstuintje en tomaatjes

Kippenragout  € 13
Pannenkoek gevuld met kippenragout                                                      

Gerookte zalm   € 16
Heerlijke frisse pannenkoek met zalm, crème fraiche, 
kappertjes, rode ui en sla

Boerenjongens  € 14
Originele landwinkel scharrelroom met rum rozijnen 
en slagroom          

Roomijs slagroom  € 13
Pannenkoek met roomijs, slagroom en chocolade-
saus                            

Warme kersen en slagroom  € 14
Pannenkoek gevuld met warme kersen en slagroom                           

Zoete verrassing  € 15
Voor de échte zoetekauw, mini marshmallows, 
chocoladesnippers, oreo blokjes, roomijs en karamelsaus


