
 

 

 

Lunchkaart 
(11.30 – 17.00) 
 

Soepen 

Verse tomatensoep met balletjes 5,00 

Zondagse soep 5,00 
Runderbouillon met vermicelli, verse groenten en soepvlees 
 
Erwtensoep 6,00 
Met roggebrood, spek en mosterd 
 
Soep van het Seizoen 5,00 
 
Onze soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter 
 
Gezonde keuze 
 
Zuster Sarto’s salade 12,00 
Gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en mosterd dille dressing 
 
Zuster Madeleine’s salade 10,00 
Lauwwarme geitenkaas met honing, vijgen, zoetzure uien, gesuikerde noten en 
bacon* 
 
Zuster Helena’s salade 10,00 
Kipfilet, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, gekookt ei, croutons en caesardressing 
 
Zuster Liesbeth’s salade 11,00 
Carpaccio van Biezenrund, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, croutons en 
pestodressing 
 
Zuster Ludgeri’s salade 12,00 
Gemarineerde runderhaaspuntjes, gebakken champignons, ui, Zeeuws spek en 
croutons 
 
Onze salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter 
 
 
 
 
* Ook vegetarische te bestellen 
  



 

 
 

 
 
Tosti’s 
(geserveerd met vers gesneden boerenbrood) 
 
Tosti ham-kaas* 5,00 
 
Tosti ‘de Kluis’ 5,50 
Met ham, kaas, Zeeuw spek, ui en champignons 
 
Tosti Hawaii 5,40 
 
Flammkuchen ‘op wijze van de Kluis’ 
Dun broodbeleg met crème fraîche. U heeft de keuze uit: 
 
Zalm, met rode ui, kappertjes en een kleine groene salade 8,50 
 
Ham, met ui en een kleine groene salade 8,50 
 
Brie, vijgen, gesuikerde walnoten en een kleine groene salade 8,10 
 
Broodjes 
Boerenmik wit of bruin, / hard broodje wit of bruin 
 
Broodje met ham en/of kaas* 5,20 
 
Broodje gezond* 6,40 
 
Broodje geitenkaas* 7,30 
Warme geitenkaas met noten, vijgen en honing 
 
Broodje gerookte zalm 9,95 
Met zoetzure ui, ei, komkommer en Hollandaise dressing 
 
Broodje carpaccio 9,95 
 
Broodje tonijnsalade 6,90 
 
Broodje kip-kerriesalade 6,85 
 
 
 
 
 
* Ook vegetarische te bestellen 
 
 



 

 
 
 
Warme gerechten 
 
Twaalf uurtje ‘traditioneel’ 8,50 
Drie sneeën brood met ham, kaas, kroket, gebakken ei en huzarensalade 
Met kopje soep 11,50 
 
Twaalf uurtje ‘op zee’ 11,50 
Drie sneeën brood met een garnalenkroket, tonijnsalade en gebakken ei  
Met kopje soep 14,50 
 
Twee bourgondische kroketten met brood 7,60 
 
Twee ambachtelijke garnalenkroketten met brood 12,00 
Gevuld met Hollandse garnalen en yoghurt komkommer mayonaise 
 
Saté van varkenshaas met brood** 12,00 
 
Boer Geert’s uitsmijter* 9,00 
Met 3, 4 of wie durft 5 eieren 
 
Broodje Pulled Meat** 
Italiaanse bol belegd met koolsla en barbecuesaus en naar keuze: 
Pulled chicken 10,00 Pulled pork 11,50 
 
Pannetje pittig gehakt 8,20 
Met ananas, gegratineerd met kaas 
 
Broodje kip Piri Piri 7,50 
Met paprika, rode ui en piri-pirisaus 
 
Burgers 
Italiaanse bol of zacht brioche broodje 
 
Van de chef 14,00 
Met pulled pork, bacon, tomatensalsa en truffelmayonaise 
 
BBQ 12,00 
Met barbecuesaus, tomaat, bacon, kaas en gefruite uitjes 
 
Wagyuburger deluxe 18,00  
Met paddenstoelentapenade en parmaham 
 
* Ook vegetarische te bestellen 
** Gerechten worden standaard geserveerd met brood. Mocht u er extra frietjes bij 
wensen dan kunt u deze voor €2,00 per gerecht bijbestellen 
 



 

 
 
 
 
 
Pannenkoeken en poffertjes 
 
Naturel 7,00 
Spek 7,50 
Kaas 7,50 
Spek en kaas 8,00 
Warme kersen 7,50 
Poffertjes met roomboter en poedersuiker (15 stuks) 5,00 
 
Onze pannenkoeken worden bereid met de verse melk van onze boerderij 
 
Voor de kinderen 
 
2 sneeen brood met jam, pindakaas, hagelslag of pasta 2,75 
Zacht broodje met twee knakworsten 4,85 
Kindertosti 4,25 
Mini mac de Kluis met frietjes 6,75 
 
Of natuurlijk ons biggetjesmenu: 10,00 
 
Een kleine soep naar keuze 
 
Frietjes met kroket, frikandel of kipnuggets 
Of een kinderpannenkoek 
 
Boerderij ijsje   
 
 
 
 
Diëten en allergieën  
Wij merken een groeiende vraag naar dieetmaaltijden van verschillende aard. Zo 
wordt er steeds vaker gevraagd om glutenvrije maaltijden, lactosevrije 
maaltijden en maaltijden die passen in een proteïne-dieet of geschikt zijn voor 
mensen met diabetes. Natuurlijk willen we daar rekening mee houden. Daarom 
hebben we speciaal voor deze gasten een aangepaste menukaart gemaakt, 
waarop u direct kunt zien wat u kan of wilt bestellen. Vraag naar het menu bij 
onze medewerkers of kijk op de website onder het kopje dieet of allergieën. 
 
 
 
 


