De Kluft
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snackbar

Hoogeweg 26
8376 EM Ossenzijl
www.restaurantdekluft.nl

ESPRESSO
Koffie

2.65

Cappuccino

2.95

Espresso

2.95

Espresso Macchiato

2.95

Dubbele Espresso

3.30

Latte Macchiato

3.60

Koffie verkeerd

2.95

Veine thee

2.75

Verse muntthee

2.95

Verse gember-citroen thee

2.95

FRISDRANKEN

Water?

Karaf ijswater 2.10
Chaudfontaine still 1 l. 5.80
Chaudfontaine sparkling 1 l. 5.80

SAPJES VAN VERHAGE
De sapjes van Verhage Fruit te Luttelgeest!

Coca Cola | Zero 2.80
Fanta | Sprite | cassis 2.80
Tonic | Bitter lemon 2.80
Chaudfontaine still | Sparkling 2.80

Vers fruit, met zorg geperst en met liefde
voor u in een flesje gedaan.

Appelsap

3.10

Appel - aardbei

3.10

Appel - zwarte bes

3.10

Appel - cranberry

3.10

Rivella 2.95
Ginger Ale | ice tea green | sparkling 3.05
Fristi 2.85
Chocomel 3.10
Ranja 0.95
Verse jus d'orange 3.95
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BIEREN VAN HET FUST
Hertog Jan

3.35 | 5.00

Jupiler 3.25 | 4.95
Hertog Jan Weizener 3.90 | 5.50
Tripel Karmeliet 4.50
Benieuwd naar de bieren op fles?
Vraag naar onze bierkaart.

HUISWIJN WIT

HUISWIJN ROSÉ

HUISWIJN ROOD

Chardonnay | 4.40

malbec rosé | 4.40

malbec | 4.40

Phebus, Argentinië

Phebus, Argentinië

Phebus, Argentinië

sauvignon blanc | 4.40

Tempranillo | 4.40

Condesa de Leganza, Spanje

Condesa de Leganza, Spanje

OVERIG
rode port i Witte port 4.30
Jonge jenever i Berenburg i vieux 2.90
Jagermeister | corenwijn 3.35
weerribbenslokje 2.90
Captain morgan 3.90
Baileys i amaretto i tia maria 4.60
cointreau | drambuie | grand manier 4.60
Advocaat met slagroom 3.85
cognac 4.60 i calvados 5.80 i
courvoisier 5.80
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Voorgerechten
SOEP VAN HET MOMENT

6.00

Iedere dag keuze uit twee soorten

CARPACCIO

12.95

carpaccio - Parmezaan - truffelmayonaise - pecannoten basilcress - rucolacress

GAMBA SALADE

11.50

mesclun - gamba's - knoflookmayonaise - tomatensalsa komkommer - tomaat

BROODPLANK MET SMEERSELS

7.50

diverse soorten brood - smeersel - olijven

HET VOORGERECHT VAN HET
MAANDMENU IS TEVENS LOS
TE BESTELLEN

Extra lekker:
Al onze voorgerechten worden geserveerd
met brood en smeersel
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Onze gerechten bevatten allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons.
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1 tafel = 1 rekening

Hoofdgerechten
GOATCHEESE

*V

21.95

Bladerdeeg - geitenkaas - vijgen - creme fraiche walnoten - honing

RODE BIETENBURGER *V

20.95

Brioche - rode bietenburger - little gem sla - groente relish tomatensalsa

GEGRILDE GROENTE

20.95

*V

Sugar snaps - venkel - bospeen - groene asperges paddenstoelen - limoncress

GEGRILDE GAMBA'S

21.95

Gamba's - knoflookolie - bosui - knoflookmayonaise

GEBAKKEN ZEEBAARSFILET

21.95

Zeebaarsfilet - basilicum - salsa verdi

ZALMDUO MET
KNOFLOOKMAYO 27.95
Zalm - knoflookmayonaise - radijs rettich - gerookte zalm

Onze gerechten bevatten allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

1 tafel = 1 rekening

*V = vegetarisch
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Hoofdgerechten
SURF EN TURF

24.95

Biefstuk - gamba's - knoflookmayonaise - champignons kruidenboter

WEERRIBBENBURGER

21.95

Burger van de Waterbuffel uit Oldemarkt - brioche groente relish -little gem sla - cheddar - bacon hamburgersaus

STOOFPOTJE VAN KIP

21.95

Wokgroente - kippendij - rode wijnsaus

SCHNITZEL

21.50/22.50

Keuze uit:
- Naturel
- Spek & ui
- Ui, paprika, champignons

MEATLOVERS

25.95

Varkenshaas - kippendij - biefstuk - gegrilde
courgette - knoflooksaus - barbecuesaus

CHAMPIGNONROOMSAUS 3.00
ZIGEUNERSAUS
Onze gerechten bevatten allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

1 tafel = 1 rekening

3.00
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Kindermenu's

de kindermenu's zijn uitsluitend te bestellen door onze jongste gasten (tot 14 jaar)

FINDING NEMO

9.95

Frites - frikandel - fritessaus

KINDERPANNENKOEK

9.95

Pannenkoek om zelf te versieren

9.95

ICE AGE
Frites - kipnuggets - fritessaus

KIKKER EN Z'N VRIENDJES

9.95

Frites - kroket - fritessaus

VEGO

9.95

Frites - kaassouffle - fritessaus

KABOUTER ZOMPIE

9.95

Hierbij hoef je niet te kiezen. Een kaboutertje van een
kipnugget, frikandel én een bitterbal - frites - fritessaus

Extra leuk!
Al onze kindermenu's zijn inclusief ijsje en verrassing!

Onze gerechten bevatten allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons.
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Trots op onze regio
met trots kunnen wij u vertellen dat wij samenwerken met:

WATERBUFFELFARM
De Waterbuffelfarm is gelegen in Oldemarkt, een dorpje 5 km
verderop. De farm wordt gerund door een echtpaar die iedere
dag met liefde voor de ca. 120 buffels zorgen. Deze buffels
worden op een natuurlijke, duurzame wijze en vrij van antibiotica
grootgebracht. Waterbuffelvlees heeft een opvallend laag
cholesterol- en caloriegehalte en is bovenal gezond.
Naast de farm is op hetzelfde terrein een mooie boerderijwinkel
gelegen & wat helemaal leuk is, u kunt een kijkje nemen op de
boerderij!

VERHAGE FRUIT
Opa en oma Verhage begonnen het bedrijf op de
voormalige zeebodem. In de jaren zestig starten zij al de
huisverkoop op de deel van de boerderij. Zoons Bert en Piet
bouwden dit verder uit en hún zoons Peter en Bert geven er
momenteel weer een moderne invulling aan. Zo
hebben ze sinds 2011, als eerste Fruitteler
van Nederland een eigen stokerij. Op
ambachtelijke wijze destilleren zij hierin het
eigen fruit tot een mooie Eau de Vie.
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Beide bijzonder mooie bedrijven, waar met liefde
en passie wordt gewerkt. Bedrijven waar wij blij van
worden en daardoor u hopelijk ook!
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Dessert
CHEESECAKE CLASSIC

8.00

Aardbeiensaus - cheesecake - strawberry cheesecake ijs

DAME BLANCHE BOMBE

8.00

Dame blanche in een nieuw jasje - taartje - vanille roomijs chocolade biscuit - chocolade saus - slagroom

8.00

LIEVER EEN GEWONE DAME BLANCHE?
DAT KAN!
Softijs - chocoladesaus - slagroom

IJSMACARON

8.50

Mango passievrucht ijsmacaron - slagroom - mango coulis

SWEET APPLE PIE

8.00

Appeltaart - softijs - appel kaneel compote - slagroom karamelfudge

OUD HOLLANDSE SORBET MET EEN TWIST

8.50

Vers fruit - aardbeiensaus - softijs - slagroom
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