Flammkuchen van FKU
Flammkuchen van FlammkuchenUtrecht. Het Dark Kitchen concept van Le Clochard
Classic
€9,00
Créme fraiche, rode ui en kaas
Elzas
Créme fraiche, rode ui en kaas, spek

€9.50

Sauerkraut
Créme fraiche, zuurkool, rode ui, kaas en spicy aioli

€9,00

Pulled pork
Créme fraiche, rode ui, kaas, pulled pork en BBQ-saus

€10,00

Sauerkaut Bacon
Créme fraiche, rode ui, kaas, zuurkool, bacon en spicy aioli

€10,00

Pumpkin Spice
Créme fraiche, rode ui, kaas, pompoen en ras el hanout

€10,00

Choco
Mascarpone, nutella en witte chocolade

€7,50

Borrelboxen FKU
Borrelboxen zijn geschikt voor 2 personen.
Borrelbox FKU
€27,50
Een box vol lekkers voor een heerlijke na-borrel of romatische avond thuis. Geschikt voor 2 personen
Verschillende soorten lokale en Franse kazen, charcutterie en brood met dips.
Say Cheese!
€25,00
Stokbrood, notenbrood en heerlijke kazen van licht naar sterk. Prima als ondersteuning van een
borrel.
Charcuterie
€27,50
Een uitgebreide selectie van fuet, paté van wild, flinterdun gesneden hammen, hollands zuur en
compote van rode ui.
Vegetarische dips & sticks
€22,50
Diverse soorten hummus en huisgemaakte tapanades, groenten sticks

Voorgerechten
Escargots á la Bourguignonne
Een half dozijn slakken gebakken in kruidenboter

€9,50

Carpaccio
€11,00
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, kappertjes, pijnboompitten en balsamico
Gamba’s a la Ton
Gamba’s gebakken in knoflookbotersaus

€12,50

Hoofdgerechten
Spare Ribs
Malse ribs geserveerd met frites, salade, chili en knoflooksaus

€15,00

Hamburger Clochard
€14,00
Gegrilde 100% rundvlees burger met tomaat, augurk, ui, sla, frites salade en hamburgersaus
Extra’s: Kaas: 1,50 Bacon 1,50 Truffelmayonaise 1,50
Halve kip
Malse halve kip geserveerd met frites en salade

€14,00

Vega Burger
€15,00
Groente Burger met tomaat, mozzarella en sla. Geserveerd met frites en salade
Steak Hollandais
Biefstuk op de grill gebakken geserveerd met frites en salade
Keuze uit: Kruidenboter, Pepersaus of Champignonsaus

€20,00

Steak “Gaint Harry”
€26,00
Extra grote biefstuk op de grill gebakken geserveerd met frites en salade
Keuze uit: Kruidenboter Pepersaus of Champignonsaus

Le Clochard’s saté
Saté Clochard Varkenshaas
€15,50
Drie “brochettes” gegrilde varkensaté met kroepoek, salade en frites
Saté Clochard Kip
€15,50
Twee “brochettes” gegrilde kipsaté met kroepoek, salade en frites

Kaasfondue
Clochard’s Kaasfondue Per persoon
€17,50
Bourgondische kaasfondue geserveerd met verse groenten en stokbrood

Nagerechten
Créme brulé

€6,00

Sauzen
Mayonaise

€1,00

Ketjup

€1,00

Curry

€1,00

Knoflooksaus

€1,00

Pindasaus

€2,50

Pepersaus

€2,50

Champignonsaus

€2,50

