starters to share
kloeks nacho’s - 9,5 / 13,5

brood & dips - 6.5

De beste nacho’s van de Uuu met cheddar, jalapeno’s,
guacamole, salsa en creme fraiche. Kleine of grote portie.

Breekbrood met hummus, boter
en knoflookdip.

wanna add pulled chicken? +2,-

chicken

kloeks
specialiteit!

1/2 chicken - 13.8 naturel
Vijf uur sous-vide gegaard op lage temperatuur. Afgelakt
met smaak naar keuze en gegrild voor een heerlijke sappige
halve kip.

add your flavour?

+1,-

Kloeks
bbq
Lemon
garlic

Chefs
flavour
Sriracha
honey

kloeks burgers
the clucker - 17.5
Gefrituurde kipfilet op een brioche bun met cheddar, bacon,
augurk, little gem en Spicy-mayonaise. Geserveerd met friet.

ook vega te bestellen

pulled chicken burger - 16.5
Pulled chicken op een brioche bun met bacon, koolsla, augurk,
jalapeno’s, gefritruurde uitjes en bbq saus. Geserveerd met friet.

ook vega te bestellen

truffle burger - 17.5
Gefrituurde kipfilet op een brioche bun met Parmezaanse
kaas, zongedroogde tomaat, avocado, rode ui, sla en truffelmayonaise. Geserveerd met friet.

ook vega te bestellen

salad bowls

kloeks menu
brood & dips
Breekbrood met hummus,
boter en knoflookdip.

19,50

1/2 chicken bbq+3 sides
Halve kip bbq geserveerd met koolsla,
mais en friet met mayonaise.

TIVOLI CONCERT?
DAN RADEN WIJ HET MENU AAN, DIT KUNNEN WIJ SNELLER
OP TAFEL KRIJGEN DAN A LA CARTE BESTELLINGEN.
GROEPS DINER?
BIJ GROEPEN VAN 10 PERSONEN OF MEER WERKEN
WIJ ALLEEN MET DIT VASTE MENU. OOK VEGA MOGELIJK.

tel aviv bowl - 17.5

caesar salad - 16.5

Op Tel Aviv geïnspireerde salade met Falafel of Kip, veel
groenten, feta, hummus en een kruidige dressing.

Klassieke salade met little gem, krokante kip, bacon,
Parmesan, croutons en een gekookt eitje.

ook vega te bestellen

ook vega te bestellen

fries

veggies

friet - 4.5

groene salade - 5,-

Geserveerd met mayonaise.

Avocado, komkommer, tomaat en een dressing van
groene kruiden.

zoete aardappelfriet - 6.5
Geserveerd met mayonaise.

koolsla - 4.5

loaded parmesan fries - 7.5

Frisse salade van spitskool, witte kool, lente-ui en een
zoete dressing van mayonaise.

parmezaan, truffelmayonaise.

wanna add pulled chicken? +2
,-

maiskolf v/d grill - 4.5
Boter en zeezout.

EXTRA SAUS?

+1,-

- BBQ SAUS
- KNOFLOOK SAUS
- CHILIMAYONAISE
- MAYONAISE
- TRUFFELMAYONAISE
- SRIRACHA

geroosterde groenten - 5.5
Verschillende groenten met zwarte knoflookdressing,
basilicum, griekse yoghurt, geroosterde pitten en sesam.

snacks to share
brood & dips - 6.5

Breekbrood met hummus, boter
en knoflookdip.

kloeks nacho’s - 9,5 / 13,5
De beste nacho’s van de Uuu met cheddar, jalapeno’s,
guacamole, salsa en creme fraiche. Kleine of grote portie.

chicken roulette - 9,-

One is HOT the rest is not, don’t chicken out.
Met chilimayonaise. 8 stuks.

chicken tenders - 9,-

Gefrituurde kiphaasjes met chilimayo. 8 stuks.

wanna add pulled chicken? +2
,-

kaassoufles - 7.5

Mini kaassoufles met chilimayo. 8 stuks.

crispy hotwings - 9.5

KFC style hotwings met bbq saus. 8 stuks.

bitterballen - 8.5

KLOEK

SPORTS

Bij Kloek hebben we meerdere schermen zodat jij
met je vrienden naar sport kan komen kijken!
Check onze website www.kloekutrecht.nl voor
de agenda.

Rundvlees bitterballen met mosterdmayo. 8 stuks.

desserts
cheesecake - 7.5

espresso martini - 9.5

Klassieke cheesecake met brownie bodem, karamel-zeezout
en een saus van rood fruit.

Wodka met espresso en koffielikeur.

tiramisu - 6.5

caramel fudge stout - 7.5

Lange vingers met mascarpone, Amaretto, espresso en
cacao.

Mooi dessert bier van Brouwerij Kees met zoete smaken van
chocolade, karamel en vanille.

