Onze Eetkaart
Gerechten van deze kaart zijn te
bestellen tot 20:00 uur.

Broodjes en
Boterhammen
Broodje gezond ��������9.80
Baguette met kaas, ham, sla,
tomaat, komkommer, ei en
remoulade.
Boterham
gegrilde groenten ����������10.90
Gemengde sla,paprika,
courgette, champignons,
zonnebloempitten en feta. Op
stevig Zwartwaterbrood.

Boterham met
Mexicaans gehakt ����������10.60
Rul gebakken gemengd gehakt met
Mexicaanse kruiden overbakken
met kaas en geserveerd met
nacho’s en salsa.
Broodje Bourgondische
Gehaktbal ����������������������10.30
Heerlijke, kruidige huisgemaakte
gehaktbal geserveerd op een
volkoren bol met daarbij
koolsalade, Paeterke Döbbelmosterdsaus en echte mayonaise.

Broodje tonijnsalade 9.50
Baguette met gemengde sla,
huisgemaakte tonijnsalade, augurk
en rode ui.

Broodje bierworst ���������10.90
Stevige worst met gebakken uien
gegaard in Klep Pilsner geserveerd
op een baguette met huisgemaakte
chips.

Broodje eiersalade ���8.80
Baguette belegd met gemengde
sla, een heerlijk smeuïge
huisgemaakte eiersalade.

Tosti �������������������������7.90
Zwartwaterbrood met kaas of
ham-kaas met Heinz ketchup en
huisgemaakte koolsalade.

Bagel met gerookte
zalm en huisgemaakte
heksenkaas �������������������11.90
Bagel met gerookte zalm en
huisgemaakte heksenkaas
met gemengde sla, rode ui en
kappertjes

Panini
kip-avocado-kaas ����������10.90
Gegrilde panini gevuld met
gemarineerde kip, avocado
crème en kaas. Geserveerd met
slagarnituur.

Klep-sandwich ��������������14.50
Onze persoonlijke variant van
de club-sandwich. Tarwecasinobrood belegd met
gemarineerde kip huisgemaakte
Paeterke-mayonaise, spek, sla,
tomaat en eiersalade.
Boterhammen met
2 kroketten �������������������12.00
2 scharrelrundvlees kroketten
van verantwoorde oorsprong
met mosterd en huisgemaakte
koolsalade.
Kroketten met brood
van het seizoen
Elk seizoen presenteren wij u een
andere kroket. Geserveerd met
passende saus en huisgemaakte
koolsalade. Vraag er naar bij een
van onze medewerkers.

Klep Lunch-Proeverij ����14.50
• Soep naar keuze
• Rundvleeskroket
• Klep-Sandwich

Salades
Geserveerd met Zwartwaterbrood
en roomboter.
Falafel, gegrilde
groenten met feta ����������16.60
Gemengde sla met gegrilde paprika,
courgette en champignons. Echte
fetakaas, zonnebloempitten, falafel
en balsamico.
Gemarineerde kip
met spek �����������������������16.60
Gemengde sla, gemarineerde en
gegrilde kip, spekjes, druiven,
appel en walnoten.

vegetarische gerechten

Kijk ook op de
borden voor de
wisselgerechten

Soepen
Geserveerd met Zwartwaterbrood
en roomboter.
Looksoep ������������������������6.30
Bereid met vier soorten look
en een scheutje oud-bruinbier,
overbakken met kaas.

Seizoenssoep
Onze medewerkers vertellen
u graag welke soep er vandaag
op het menu staat.

Warme gerechten
Geserveerd met huisgemaakte
koolsalade en brood. Voor de
liefhebber kunnen we het brood
vervangen door een portie
potatowedges.

glutenvrij mogelijk

Vega Burger������������16.00
Burger op basis van champignons
en oesterzwammen. Geserveerd op
een volkoren bol met gefrituurde
uienringen, gegrilde groenten en
feta kaas.
Kiep in ’t körfke ������������16.00
Onze Venlose variant van ‘Chicken
in the Basket’. Lekkere pittig
gekruide kipkluifjes geserveerd in
een mandje met potatowedges en
rauwkostsalade.
Vegetarisch gerecht
Steeds wisselend gerecht naar de
pet van onze keukenprins(ess)en.
Kijk op de borden of vraag ernaar
bij onze medewerkers.

Glutenvrij
De gerechten met dit icoontje
passen wij graag voor je aan!

Veur de blage
Kleine kaart voor kinderen

Saté van varkenshaas ����17.40
Zacht gegaarde varkenshaas in
pindasaus met gebakken uitjes.
Fish & Chips �����������17.50
In bierbeslag van Klep Pilsner gebakken koolvisfilet geserveerd met
potatowedges en remouladesaus.
Runderstoofpotje ���15.90
Biologisch rundvlees gestoofd in
ons eigen Kloosterbier Paeterke
Döbbel.
Pulled pork burger 16.00
Langzaam gegaard en uit elkaar
geplukt varkensvlees. Geserveerd
op een broodje met sla en
huisgemaakte koolsalade.
KFC Burger���������������������16.00
Klep Fried Chicken Burger
Gefrituurde kip gemarineerd
in ons eigen Witte van Grubbe
witbier. Geserveerd op een brioche
broodje met huisgemaakte koolsalade en limoenmayo.

Ranja �������������������������������1.10
Babyccino ������������������������2.70
Capuccino zonder koffie.
Bruëdje Böksenbaom ������6.20
Een vers gebakken tarwebaguette
met boter (zonder mag ook) en
twee soorten beleg.
Keuze uit: kaas, ham, chocolade
hagel of stroop.
Kindertosti ���������������5.90
Tarwe-casinobrood met kaas of
ham-kaas met Heinz ketchup en
huisgemaakte koolsalade.
Broodje rundvleeskroket 5.30
Vers gebakken tarwebaguette met
1 kroket en echte mayonaise.
Croky chips ���������������������1.60
Naturel of paprika.
Appeltaart �����������������������4.90
Huisgemaakte appeltaart. Vers
gebakken.

Gerechten van onze Borrelkaart (z.o.z.)
zijn te bestellen tot een halfuur voor sluitingstijd

