Ons BBQ-arrangement wordt altijd verzorgd door een van onze koks, die zullen met veel zorg het vlees voor
u bakken op de BBQ. Het is ook mogelijk om als gast van het terras aan te schuiven bij een BBQ. Dit hoeft in
principe niet op reservering, maar vol is vol. Het BBQ-plein zal geopend zijn van ongeveer 16:00 tot +- 21:00
uur uitloop is altijd mogelijk in overleg, of bij groepsreserveringen. BBQ is te boeken vanaf 40 personen.

BBQ
•
•
•
•
•

Burger 80gram
Kipspies 80gram
Biefstuk 80gram
BBQ-worst 80gram
Varkenshaasje 80gram

Vis opties
• Taartje van vis
• Zalm (120 gram) gamba als garnering /wakame/
als garnering van bovenstaande stukken vis

Bovenstaande menu’s zijn inclusief:
• Brood met smeersels
• Salades: Aardappelsalade, zalmsalade,
huzarensalade, (diverse soorten salades
hierbij kun je denken aan: komkommersalade,
koolsalade, koude pastasalade, gemengde
rauwkost, groene salade)
• Diverse sauzen hierbij kun je denken aan:
Cocktailsaus, Knoflooksaus, Mayonaise &
Satésaus
• Vers fruit wordt geserveerd nadat het vlees is
genuttigd
• Dessert kan in overleg bijbesteld worden

Prijzen
Bovenstaande is voor de prijs van
• Volwassenen

19,50

• Kinderen 4 t/m 12 jaar

14,75

Vis extra bij te bestellen
• Volwassenen

22,50

exclusief drank (drank op nacalculatie)

inclusief onbeperkt ranja voor de kinderen 		

Eventueel glutenvrij brood verkrijgbaar op
aanvraag bij reservering!

Houd onze socials in de gaten voor nieuwe
gerechten en ontwikkelingen!

MENUKAART

BBQ - ARRANGEMENT

LUNCHKAART

DINERKAART

Klimmen, klauteren en heerlijk eten!

Klimmen, klauteren en heerlijk eten!

Soepen
Tomatensoep
Wisselende soep

5,75
5,75

Lunchgerechten
7,00
7,00
6,00
6,00
8,50
2,85
9,25

(Ham/kaas/spek)

Starters

(Keuze uit wit of bruin brood bij onderstaande gerechten)

Chickenwings
Gamba’s met stokbrood
Brood met smeersels
Toast met gerookte zalm

Ham/kaas dipsaus
Speciaal

6,25
6,75

Kids

(Keuze uit wit of bruin brood bij onderstaande gerechten)

Broodje verantwoord
Broodje pittig kippetje
Broodje tonijnsalade
Broodje beenham
Broodje gerookte zalm
Worstenbroodje
Uitsmijter Klein Oisterwijk

Tosti

Kids tomatensoep
Kids wisselende soep
Kindertosti (met ham/kaas op Casinobrood)
Broodje knakworst
Boterham met zoetwaren
Spaghetti tomatensaus
Spaghetti Bolognese

2,95
2,95
3,90
2,75
3,90
6,75
8,75

Hoofdgerechten
5,75
9,25
6,75
8,75

Soepen
5,75
5,75
klein

maaltijd

(Keuze uit witte of bruine pistolet bij onderstaande gerechten)

Salade het Groene Woud

8,50

12,50

Gezonde kipsalade

8,50

12,50

Salade Het Lot

9,75

14,25

Salade gerookte zalm

9,75

14,25

Gegrilde groentes, wordt lauwwarm geserveerd

Salades

klein

maaltijd

Gegrilde reepjes kipfilet, wordt koud geserveerd

(Keuze uit witte of bruine pistolet bij onderstaande gerechten)

Salade het Groene Woud

8,50

12,50

Gezonde kipsalade

8,50

12,50

Salade Het Lot

9,75

14,25

Salade gerookte zalm

9,75

14,25

Gegrilde groentes, wordt lauwwarm geserveerd

Gegrilde reepjes kipfilet, wordt koud geserveerd
Geitenkaas salade, wordt koud geserveerd
Gerookte zalm, wordt koud geserveerd

Geitenkaas salade wordt koud geserveerd
Gerookte zalm, wordt koud geserveerd

Saté

15,50

Spareribs

18,50

Burger vlees (226gram)

13,50

Burger vega

10,25

Meerval

16,50

Varkenshaas

14,50

Beenhammetje

18,50

Geserveerd met kroepoek en atjar
Keuze uit 3 smaken zoet/knoflook ketjap/piri piri
Cheddarkaas/gebakken ui/gebakken bacon/mayo/curry

Tomatensoep
Wisselende soep

Salades

(Geserveerd met friet/gegrilde groentes/salade)

Kids
Kids tomatensoep
Kids wisselende soep
Kinderbox

Friet met keuze uit frikadel/kroket/knakworst/kipnugget

Geserveerd met mango chutney
Gegrild van de plaat geserveerd met vissaus en dille
Gebakken van de plaat omhuld met gebakken bacon
Met honingtijm saus

Warme sauzen
Champignonsaus
Pepersaus
Satésaus

2,00
2,00
2,00

Nagerechten
2,95
2,95
7,25

Dame blanche
Coupe M&M
Sorbet met fruit

6,50
6,50
6,50

inclusief mayo, appelmoes, pakje drinken en verrassing

(Inclusief bijbehorende sauzen: mayonaise/mosterd/curry)

Gebak (Inclusief slagroom)
Cheesecake
Appeltaart
Chocolade truffel

4,25
4,25
4,25

8,75

Saté

8,75

Spaghetti tomatensaus
Spaghetti Bolognese

6,75
8,75

Sparerib met keuze uit 3 smaken zoet/knoflook ketjap/piri piri

Borrelhapjes
Bourgondische bitterballen (8 stuks)
Mixhapjes (8 stuks)
Chickenwings (6 stuks)
Mini kaassoufflés (8 stuks)
Nachos (salsa/kaassaus)
Plankje met smeersels

Krabbetjes

8,75
6,75
5,75
7,50
7,25
6,75

‘t Klauterwoud is geopend vanaf 10.00 | Lunch 12.00 - 16.00 | Borrel 12.00 - 21.00 | Diner 17.00 - 21.00

Geserveerd met kroepoek en atjar

Vegetarisch gerecht

KINDERFEESTJE?

Kom het vieren bij ons. Ieder kind verdient toch
een kinderfeestje om nooit te vergeten? Vraag
naar de mogelijkheden bij ons personeel.
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