
V O O R  B I J
D E  B O R R E L

S N A C K S
Huisgemaakt bruin en wit brood met aïoli en 

kruidenboter V 	 	5,25 

Homemade bread with aïoli and herb butter 

Krokant gebakken gamba’s 

in Japans broodkruim (6 stuks)	 		9,75 

Crispy fried shrimps in Japanese breadcrumb (6 pieces) 

Portie oude en jong belegen kaas 

met grove mosterd V 	 	7,25 

Platter of mixed cheese 

Nachos uit de oven met cheddar

en tomatensalsa 	 	6,50 

Warm nachos with ceddar and tomato salsa 

Bitterballen (8 stuks) 	 	6,50 

Deep fried and crumbed Dutch signature snack (8 pieces) 

Kaastengels (8 stuks)V	 	 8,50 

Cheese sticks (8 pieces) 

Gefrituurde Japanse kipstukjes (6 stuks) 	 	8,75

Deep fried Japanese chicken bites (6 pieces) 

Bittergarnituur CLOONEY samenstelling 

van diverse koude en warme snacks 	 	19,50 

Mixed snack platter with cold and warm snacks

 

Onderstaande ‘Bites’ zijn dagelijks tot 
23.00 uur te bestellen:
 

Vegetarische Gyoza met Japanse 

en spicy mayonaise V	 	9,50

Vegetarian Gyoza served with Japanese and spicy 

mayonnaise 

Nacho’s CLOONEY: Nacho’s uit de boven 

met cheddar, gehakt, ui, guacamole, salsa 

en zure room	 	8,75

Warm nachos with ceddar, minced beef, onion, 

quacomole, sour cream and tomato salso

Selectie van kazen met huisgemaakt kletzenb

rood en appelstroopV 	 	10,50 

Selection of cheese with rich fruit loaf and apple syrup 

Piramide CLOONEY: een proeverij van 

verschillende gerechten ‘een echte aanrader’ 

(voor 2 personen) 	 	25,00

Selection of different appetizers (for 2 persons)

Sashimi van zalm met soja en wasabi 	 	11,75

Sashimi of salmon with soy sauce and wasabi

Beef tataki met witte kool, bosui 

en Oosterse sesamsaus 	 	12,50 

Beef tataki with white cabbage, spring onions and Oriental 

sesame sauce



ROSANTI HUGO 
is een trendy en
fris drankje!

Hugo is gemaakt van vlierbloesemsiroop 
met Prosecco en heeft een frisse, 
fruitige smaak met een lekker zoetje. 
Heerlijk geserveerd met limoen, 
munt en ijs! 

4,50

WIT  
Mountain Ridge Chenin Blanc 4,00 
Zuid-Afrika - West Kaap - Droog | zacht | tropisch fruit | klein zoetje 

Resplandy Sauvignon Blanc  4,50  
Frankrijk - Vin de France  - Fruitig | fris | groene appel | kruisbessen 

Papenkuils Chardonnay Chardonnay	 4,75 
Breedekloof - Zuid Afrika - Vol | citrus | vanille | romig

 
Johann Burg (zoet) Muller Thurgau   4,00 
Duitsland - Rheinhessen - Vol | zoet | jong fruit | groene appel 
 
ROSÉ 
Mountain Ridge Cabernet Sauvignon 4,00 
Zuid-Afrika - West Kaap - Rode bessen | fris | verfijnd 
 
Estandon Héritage Rosé Cinsault, Grenache, Syrah & Rolle  4,75 
Provence - Frankrijk - Delicaat | elegant | perzik | peer | fris 

ROOD 
Mountain Ridge Cabernet Sauvignon 4,00 
Zuid-Afrika - West Kaap - Soepel | zacht | donkerrood fruit |  
specerijen 
 
Resplandy Merlot  4,50 
Frankrijk - Vin de France - Toegankelijk | vol | rond | rijp rood fruit 
 
Papenkuils Malbec – Petit Verdot Malbec 4,75 
Petit Verdot - Breedekloof - Zuid Afrika 
Vol | krachtig | pruimen | zwart fruit | vanille 

PROSECCO 

Rosanti Prosecco Spumante 5,00 
Glera - Treviso - Italië 
Fris | citrusfruit | verfijnde mousse 

 
  

WIJNEN PER GLAS


