starters to share

fries

kloeks nacho’s - 7,5 / 11,5

brood & boter - 4.5

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

Zuurdesembol met truffelboter.

friet - 4.5

groene salade - 5,-

Geserveerd met Zaanse mayonaise.

Veldsla, avocado, komkommer, zoete olijven en
framboos-vinaigrette.

zoete aardappelfriet - 5.5

wanna add pulled chicken? +2,-

Geserveerd met Zaanse mayonaise.

loaded potato - 7.5

chicken

Geroosterde aardappel, parmezaan, chimmichurri,
avocado, rode ui, truffelmayonaise.

kloeks
specialiteit!

wanna add pulled chicken? +2,-

koolsla - 4.5
Frisse salade van spitskool, witte kool, lente-ui en zoete
dressing van mayonaise.

zwarte rijst - 5,-

Pompoencrème, rode ui, edamme en nootjes.

mais ribs - 4.5

1/2 chicken - 12.8
Vijf uur sous-vide gegaard op lage temperatuur. Afgelakt
met smaak naar keuze en gegrild voor een heerlijke sappige
halve kip.

EXTRA SAUS?

+1,-

- BBQ
- JALAPENO-MAYONAISE
- CHILIMAYONAISE
- MAYONAISE
- TRUFFELMAYONAISE
- KLOEK’S HOT SAUCE

add a flavour +1,-

Honing-boter.

bourbon baked beans - 4.5
Pompoen, ui, bacon en rozemarijn.

geroosterde bloemkool - 5.5
Parmezaan, bloemkoolpuree, salsa verde en
sumak.

snacks

HONEY
TRUFFLE

KLOEK’S
BBQ
LEMON
GARLIC

veggies

SPICY
TIKKA

brood & boter - 4.5
Zuurdesembol met truffelboter.

kloeks fried chicken

kloeks nacho’s - 7,5 / 11,5
strips & dips - 13.5 250 GR.

wanna add pulled chicken? +2,-

Twee stuks licht pittige op Amerikaanse manier gepaneerde
kip. Geserveerd op een brioche bun met cheddar, bacon,
koolsla en jalapeno-mayonaise.

Drie stuks op Amerikaanse manier gepaneerde kip.
Geserveerd met Kloeks hot sauce, chili mayonaise en onze
bbq-saus.

kaassoufles - 5.5

ook vega te bestellen

Bij Kloek hebben we meerdere televisies zodat jij met
je vrienden naar sport kan kijken! Check onze website
of onze socials voor ons programma.

SPICE IT UP!

+1,-

De laatste hit in de VS is Nashville Hot Chicken. Sinds
de fastfoodketen Shake Shack deze Southern klassieker op het menu zette is het enorme hit geworden.
Daarom hebben wij onze eigen versie gemaakt. Maak
jouw fried chicken extra pittig! Durf jij het aan? Geef
het door aan de bediening!

salad bowls
veggie rice bowl - 15.5

chicken rice bowl - 17.5

Vitaminebom met heel veel groenten, zwarte rijst, avocado,
gebrande noten en krokante vega ‘kipfilet’.

Vitaminebom met heel veel groenten, zwarte rijst, avocado
en krokante kipfilet.

kipnuggets - 4.5

Klassieke kipnuggets met zoet-zuresaus.

Mini kaassoufles met chilimayonaise.

ook vega te bestellen

Twee stuks op Amerikaanse manier gepaneerde kip.
Geserveerd op een brioche bun met cheddar, augurk, rode ui
en frisse yoghurtsaus.

SPORT

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

kloeks f.c. burger - 12.5

mckloeks chicken burger - 11,-

KLOEK

crispy hotwings - 6.5
KFC style hotwings met bbq-saus.

ook vega te bestellen

kip bitterballen - 5.5

Bitterbal van kip en oesterzwam met
mosterdmayonaise.

ook vega te bestellen

desserts
cheesecake - 6.2

espresso martini - 9.5

Klassieke New York cheesecake met dulce de leche en een
saus van bramen.

Van De Cocktail Club.

chocolademousse - 6.2

caramel fudge stout - 7.5

Mousse van Belgische chocola, gebrande noten, slagroom
en karamel.

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

