Speciaal aanbevolen

Stel uw eigen 3-gangen menu samen
voor 30,00
Maak een keuze uit alle
voorgerechten, hoofdgerechten
en nagerechten of koffie’s en thee.
*Voor onze Steak Hollandais, Entrecôte en
alcoholische koffie’s rekenen we een meerprijs van 3,90 en
voor de Giant Harry een meerprijs van 6,00

Specialité du Mois
Short Rib
Langzaam gegaarde runder short rib met
jus van sjalot en rode wijn.
Geserveerd met frites en salade.
24,00
meerprijs menu +5,00

LES ENTREES FROIDES
Patéh Gibier

10,50

smaakvolle wild paté geserveerd met saladegarnituur, toast en preiselbeeren

Carpaccio de boeuf

12,00

rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, kappertjes, pijnboompitten en truffelmayonaise

Griekse salade

13,00

salade met tomaat, komkommer, ui, fetá en olijven en een kruidendressing

Saumon fumé

12,50

gerookte zalm met kappertjes, ui en mierikswortel en toast

LES POTAGES
Potage aux oignons

6,50

Franse uiensoep met een kaaskoekje

Potage aux tomates de Toscane

6,50

tomatensoep volgens Italiaans recept met een vleugje room

ENTREES CHAUDES
Escargots à la Bourguignonne

9,00

een half dozijn slakken gebakken in kruidenboter

Camembert pané

7,95

gepaneerde camembert op een bedje van sla met vossenbessensaus

Moules à l'Indienne

10,50

mosselen gebakken in knoflookboter met kerrie, uitjes en prei

Gambas à la Ton

12,50

gamba's gebakken in knoflookroomsaus

Cuisses de grenouilles

12,50

kikkerbilletjes in een warme knoflookbotersaus

Onze gerechten bevatten allergenen. Heeft u een allergie? Geef dit dan door aan onze medewerkers.

LES POISSONS
Scampi

19,00

met Mediterraanse groenten, afgeblust in pernod

Sole de la Nord

19,00

sliptongetjes uit de Noordzee, gebakken in roomboter

Filet de saumon

19,00

zalmfilet op de huid gebakken, geserveerd met ravigottesaus

LES VIANDES
Hamburger complet

15,00

met mozzarella. bacon, tomaat, augurk, ui, sla en bbq-saus

Truffelmayonaise ipv bbq saus +0,50

Saté Clochard

16,95

drie "brochettes" gegrilde varkensaté met kroepoek, salade en frites

Spare Ribs

19,95

onbeperkt genieten van malse spare ribs

(in het 3-gangen menu zijn onze spare ribs wel even lekker maar niet onbeperkt)

Grillades

20,00

mixed grill van spare ribs, spies van varkenshaas en biefstuk

Steak Hollandais

20,00

biefstuk op de grill gebakken, geserveerd met champignon- of pepersaus

Steak "Giant Harry"

26,00

een extra grote malse biefstuk op de grill gebakken, met saus naar keuze

Jambon d’os

18,50

smaakvol beenhammetje, met een stevige saus geserveerd met passende garnituur

Entrecôte de boeuf

21,00

gegrilde entrecôte van 250 gram. Geserveerd met kruidenboter of blauwe kaas

Plat de la semaine

10,95

vraag naar onze wisselende weekschotel

Le Plat vegetarien
wisselend gerecht

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade en frites.

15,00

Kaasfondue Klassiek
Smaakvolle klassieke kaasfondue met stokbrood.
17,50p.p.

Clochard’s Kaasfondue
Bourgondisch genieten van onze heerlijke kaasfondue.
Uitgebreid geserveerd met diverse soorten groenten,
stokbrood en frites.
19,95p.p.

LES DESSERTS
Dame blanche

6,50

Crème brûlée

5,95

Tarte aux pommes à la canelle

7,50

Coupe Clochard

7,50

Chocolate Fondant

6,50

Cappriccio café

7,50

vanille-ijs met warme chocoladesaus, slagroom en nootjes

koude custard met gekaramelliseerde suiker

appeltaart met kaneel-ijs en slagroom

bananen-ijs, chocolade-ijs, aardbeien-ijs, verse banaan en slagroom

chocolade lava cake met een kern van warme chocolade, vanille-ijs en slagroom

vanille-ijs met karamelsaus en bedekt met witte chocolade en nootjes

Cerises flambées

8,50

Vin de dessert

5,95

geflambeerde kersen met vanille-ijs en slagroom

Muscat Beaume de Venise, een glas mooie zachte,
enigszins zoete witte dessertwijn uit de Vaucluse

Kindermenu
Onze jonge gasten mogen zelf hun menu samen stellen uit de onderstaande
gerechten.
Natuurlijk met zoveel frietjes en appelmoes als je maar wilt.
Tomatensoep
Of
Franse uiensoep
***
Kroket
Of
Fricandel
Of
Hamburger
***
“Is je bordje helemaal leeg?”
Dan krijg je ook een
Kinderijsje met een leuke surprise.
Menuprijs: €10,00

LES CAFES
Café Clochard met likeur 43 en slagroom
Café Dom met Dom Bénédictine
Café Irlandais met Irish Whiskey
Café Espagnol met Tia Maria
Café Français met Grand Marnier
Café Brasil met Tia Maria en Grand Marnier
Café Italien met Amaretto

6,70
6,70
6,70
6.70
6,70
6,90
6,70

Wij hebben een gevarieerd aanbod van cognac,
likeuren en whiskey's.

