
Geniet thuis van onze overheerlijke hapjes, dranken en bestel 

EEN VAN ONZE BORRELPLANKEN

- Plank van de chef 5,- per persoon*

- Plank van de chef ‘special’ 6,50 per persoon*

- De Hollandse plank 5,- per persoon*

- Een warme portie nacho’s 3,75 per persoon*

* te bestellen vanaf 2 personen

EN / OF EEN LEKKER DRANKJE

- Speciaalbierpakket | sixpack gekoeld met glas v.a. 9,95

- Fles wijn | gekoeld met wijnkoeler (bruikleen) v.a. 9,95

meer info zie ons digitale café op www.deklokgendt.nl



Plank van de chef 5,- per persoon*

Franse brie | Oud Rotterdamse kaas te bestellen vanaf 2 personen

Peperworst | Broodsticks | Gemarineerde olijven 

Kruidenboter | Kruidendip 

Druiven | Noten 

Bitterballen | Kaassticks | Loempia’s 

Mayonaise | Mosterd

Mandje vers brood 

Plank van de chef ‘special’ 6,50 per persoon

Goudse kaas | Coppa di Parma | Spinata te bestellen vanaf 2 personen

Truffelboter | Tonijnsalade

Verse gebakken Sjips

Druiven | Noten 

Bitterballen | Kipsticks | Garnalenloempia’s 

Chilisaus | Mosterd

Mandje vers brood 

De Hollandse plank 5,- per persoon*

Ossenworst | Oud Rotterdamse kaas | Groninger metworst te bestellen vanaf 2 personen

Honing-mosterd dip | Appelstroop 

Borrelnoten | Brood sticks

Oude kaas bitterbal | Stuumpkes

Mandje vers brood

Mosterd | Mayonaise 

Een warme portie nacho’s 3,75 per persoon*

Vers gebakken nacho’s te bestellen vanaf 2 personen

Rundergehakt 

Tomaten

Creme fraiche

Cheddar kaas

Pittige tomatensalsa

Guacamole



SPECIAALBIEREN - gekoeld 9,95 per sixpack

Keuze uit: inclusief bijbehorend glas, 2e glas € 2,50

Affligem Blond 0,0 % zacht en verfrissend 

Affligem Blond 6,7 % een milde bitterheid en zacht fruitig

Affligem Dubbel 6,7 % kruidig aroma met een soepele afdronk

Affligem Tripel 9 % rijke smaak met nuances van steenvruchten en citrus

Brand Weizen 5,1 % Nederlands weizenbier vol fris van smaak 

Brand Imperator 6,5 % smaakvol donker/ rood bier

Brand Lentebock 6,5 % soepel en subtiel fris bier

Brand IPA 7,0 % lichtbitter en fruitig 

Rondje Texels, Proeverij van Texels bier, 5 verschillende speciaalbieren met glas

Desperados 5,9 % bier met de ‘bite’ van tequila en de frisheid van citroen

Desperados emmer met 6 Desperados flesjes met limoen inclusief Desperados Pet

WIJNEN - gekoeld v.a. 9,95 per fles

Keuze uit: inclusief wijnkoeler (in bruikleen)

Wit Verdejo – viura | droog-en zacht van smaak, fruitig met een aangename zuurgraad en gemiddelde afdronk

Wit Sauvignon blanc – viura | mooie aroma’s van limoen en groene appel. In de mond is deze wijn fris en fruitig

Wit Chardonnay | heerlijke volle wijn met aromas van rijp fruit, vanille en een vleugje boter (+ € 3,-)

Rosé Tempranillo | heerlijk fris en zelfs een beetje sensueel, waardoor hij erg uitnodigend overkomt

Rosé Rosado | goed gestructureerd in de mond, frisse zuurgraad met de smaak van aardbeien en rozenblaadjes

Rosé Grenache | elegante fruitige rosé met iets kruidigheid, fijne zuren, souplesse én pit (+ € 3,-)

Rood Tinto | medium droog, medium-full bodied, zachte tannine en een lange afwerking

Rood Tempranillo | smaken van rode bessen en een hint van zwarte peper vullen de mond. 

Rood Marselan| unieke rode wijn met verleidelijk fruit en zoete kruiden en fijne tannines (+ € 3,-)



Bestellen

Via ons contactformulier op de website: www.deklokgendt.nl/contact geef aan hoe laat u het wenst op te halen 
(do t/m zo tussen 18u en 21u).

Afhalen

Houdt het doorgegeven tijdstip aan zodat wij kunnen zorgen dat het direct klaar staat om mee te nemen en u 
daarnaast geen andere mensen treft bij ons. We werken namelijk met een afhaalschema en proberen zo te 
voorkomen dat er meer dan 1 persoon tegelijk bij ons binnen is, naast een collega van ons.

Mocht er onverhoopt iemand staan wachten, wacht dan buiten tot deze persoon weer weg is, ook buiten houdt u 
rekening met de gestelde 1,5 mtr afstand.

Verder hanteren en volgen wij de door het RIVM vastgestelde maatregelen, wij vertrouwen er op dat u dat ook 
doet.

Betalen

U kunt enkel per pin betalen, bij voorkeur contactloos. Wij nemen geen contanten aan. 

Voor alles geld, zolang de voorraad strekt

http://www.deklokgendt.nl/contact

