WELKOM BIJ CLOONEY

Clooney staat voor stijl, klasse en toegankelijkheid
voor iedereen en is vernoemd naar de Amerikaanse
acteur George Clooney. Een locatie waar enthousiaste
medewerkers dagelijks op flexibele wijze voor u klaar
zullen staan. Voor een ontbijt, lunch, borrel, diner
of om lekker te loungen. Kortom; genieten op elk
moment van de dag!
De gerechten worden hier met grote passie bereid.
Clooney werkt met kwalitatief hoogwaardige
producten en dat tegen normale prijzen.
Bent u tevreden?... vertel het aan uw social netwerk!
Heeft u suggesties, tips of aanmerkingen?... vertel het
ons. Van uw ervaring en feedback leren wij, elke dag
gaan wij de uitdaging aan om u een gastvrije ervaring
te laten beleven.
Heeft u een allergie? Meld het ons.
Wij informeren u graag over de producten in
combinatie met uw allergie, en zullen hier
rekening mee houden.

Véél plezier en geniet bij Clooney!
Voor uw en onze veiligheid kunt u bij Clooney alleen
per pin of creditcard betalen. Wie pint er nou niet
tegenwoordig? Snel en makkelijk!

WA R M E D R A N K E N
Ristretto

2,75

Espresso

2,75

Koffie

2,95

Macchiato (espresso)

2,95

Thee

2,95

Verse muntthee

3,95

Verse gemberthee

3,95

Cappuccino

3,25

Koffie verkeerd

3,25

Koffie XL

4,50

Cappuccino XL

4,75

Warme chocolademelk

3,50

Latte Macchiato

3,50

Wiener melange

3,75

Dutch coffee met stroopwafel likeur

7,50

Special coffees

8,00

Toevoeging aan uw koffie: hazelnoot-,
caramel- of vanillesiroop

0,95

KOUDE DRANKEN
Melk

2,75

Coca-Cola of Cola Zero

3,25

Sprite of Fanta orange

3,25

Tonic | Bitter lemon of Cassis

3,50

Fuze Tea sparkling

3,50

Rivella light of Fuze Tea green

3,50

Fristi of Chocomel

3,50

Red Bull

4,25

Chaudfontaine still/sparkling
(25 cl)

3,50

(75 cl)

6,75

ALCOHOLISCH
Port, Sherry of Vermouth

4,50

Glühwein

4,50

Binnenl. gedistilleerd

v.a. 4,25

Buitenl. gedistilleerd

v.a. 4,25

Likeuren

v.a. 4,25

Whiskey

v.a. 4,25

Cognac

v.a. 4,25

BIEREN & WIJNEN
Vraag naar onze bier- of wijnkaart

SAPPEN
Appel of tomaat

3,50

Verse jus d’orange

4,50

Lovely green smoothie

6,50

Hawaiian smoothie

6,50

GEBAK
PA S T R Y
Dagelijks vers gebak geleverd door diverse
Haagse banketbakkers, daily fresh pastry

Hazelnoot crème gebak (Maison Kelder)
hazelnut cream cake

4,75

‘Dudok’ appeltaart
dutch apple pie

4,75

‘New York’ Cheesecake
vraag naar onze wisselende smaak
cheesecake | ask for the flavour

4,75

ONTBIJT
B R E A K FA S T
Dagelijks te bestellen tot 12.00 uur
Every day available till 12:00 am
CLOONEY

10,50 p.p.

1 koffie/thee naar keuze | 1 glas verse jus d’orange
| yoghurt met vers fruit | diverse luxe broodjes |
confituren | verscheidene soorten vleeswaren | kaas |
gebakken ei met spek

1 coffee/tea | 1 fresh orange juice | selection of luxury
breads | marmelade | yoghurt with fresh fruit |several kinds
of meat | cheese | fried egg with bacon

CLOONEY Deluxe

15,50 p.p.

1 glas cava | 1 koffie/thee naar keuze | 1 glas verse jus
d’orange |yoghurt met vers fruit |diverse luxe broodjes
| confituren | verscheidene soorten vleeswaren |kaas |
gerookte zalm | gebakken ei met spek
glass of cava | 1 coffee/tea | 1 fresh orange juice | selection
of luxury breads | yoghurt with fresh fruit |
marmelade | several kinds of meat | cheese | smoked salmon
| fried egg with bacon

CLOONEY Sunday Breakfast

6,00 p.p.

1 normale koffie of thee naar keuze (met
melkproducten een kleine meerprijs) |
2 boterhammen | 1 kaiserbolletje | confituren |
ham | kaas | (uitsluitend op zondag)
1 coffee/ tea | bread | marmelade | ham | cheese
(only served on Sunday)

Let op: per tafel serveren wij één soort ontbijt.
Egg Benedict

8,50

avocado | gepocheerd ei | Hollandaise saus
avocado | poached egg | Hollandaise sauce
keuze uit: zalm of bacon
choose: smoked salmon or bacon

Yoghurt
boeren yoghurt | vers fruit | muesli | honing

7,50

American pancakes

7,50

yoghurt | fresh fruit | muesli | honey

pancakes | vers fruit | siroop
pancake | fresh fruit | syrup

IETS TE VIEREN
SPECIAL MOMENTS
Bijzondere momenten vragen om iets
anders... Of u nu houdt van een lekker kopje
thee, een goed glas wijn of een koud biertje?
Bij Clooney kunt u met familie, vrienden of
collega’s genieten van een High Tea, High
Wine of High Beer!
U kunt deze speciale momenten ook cadeau
geven in de vorm van onze
CLOONEY Cadeaukaart (v.a. 5,00).
Onze medewerkers informeren u
graag over alle mogelijkheden.

VIER EEN
ONVERGETELIJKE
BABYSHOWER BIJ
CLOONEY
Wilt u de leukste babyshower van
Zoetermeer en omstreken organiseren?
Dan bent u bij CLOONEY op het juiste adres!
CLOONEY heeft een speciale babyshower
High Tea ontwikkeld voor ‘the Moms to be!’
Begin met een roze of blauw welkomstdrankje
gevolgd door twee zoete rondes en één hartige
ronde, en dat allemaal in het thema van
roze of blauw! CLOONEY verzorgt de leukste
tafelversiering, de perfecte babyshower om
nooit te vergeten!
V.a. 25,50 p.p.

HIGH TEA
De high tea wordt in drie rondes geserveerd
met vernieuwde verse producten.
De eerste twee rondes verrassen wij u met
hartige items, zowel koud en warm. De
derde ronde zult u snoepen van de lekkerste
huisgemaakte patisserie!
Kom het snel proberen, en laat
u verrassen door onze chef!
V.a. 22,50 p.p.

HIGH BEER
Voor de stoere dames en heren, hebben
we een: HIGH BEER. De taartjes en de cake
worden omgeruild voor lekkere hartige
snacks; Spaanse fuet, zalm, Parmaham,
gegrilde sparerib, bitterballen en nog veel
meer! Bij deze heerlijke snacks serveren wij
een drietal bijzondere bieren, welke u zelf
kunt uitkiezen! Breng samen met uw vrienden
een middag of vroege avond door in Clooney
onder het genot van een HIGH BEER.
24,50 per persoon

HIGH WINE
Daarnaast hebben we bij Clooney in plaats
van een HIGH TEA ook nog een HIGH WINE.
De pot thee blijft achterwege en wordt
vervangen door bijzondere wijnen. Wij
serveren eerst een heerlijk glas prosecco en
hierna twee bijzondere wijnen geselecteerd
door de wijnkenner van Clooney. Wij serveren
een volle etagère met onder andere olijven,
carpacciorolletjes, kipspiesjes, quiche en nog
veel meer… Een lekkere bite om bijvoorbeeld
op vrijdag het weekend mee in te luiden.
24,50 per persoon
Bent u met een gemengd gezelschap?
Geen enkel probleem! De High Beer en High Wine
hoeven niet per tafel te worden besteld!
(Gaarne van te voren te reserveren).

SALADES
SALADS
Caesar

anjovis | ei | Parmezaanse kaas |
bacon | croutons

12,50

anchovy | egg | Parmesan cheese | bacon | croutons

Keuze uit knoflook garnalen, kip of zalm
Choose: garlic shrimps, chicken or salmon

Geitenkaas V

lauwwarme Franse geitenkaas | hummus |
walnoten | aubergine

11,50

luke warm French goat cheese | hummus |
walnuts | aubergine

Ossenhaaspuntjes

pikant gemarineerde ossenhaaspuntjes |
sesamzaadjes

14,50

spicy tenderloin strips | sesam

Carpaccio

dungesneden ossenhaas | kappertjes |
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise |
mix van luxe pitten

13,50

thinly sliced beef | capers | Parmesan cheese |
truffle mayonnaise | pine nuts

Kip cashew

kip | zoetzure komkommer | cashew noten

14,50

crispy chicken | sweet-and-sour cucumber | cashew

Vegan aubergine V

aubergine | avocado | Raz El Hanout

13,50

aubergine | avocado | Raz El Hanout

Onze salades kunt u, tegen een meerprijs van
6,00 ook als maaltijdsalade bestellen.
Salads can be ordered as a main course
at a surcharge of 6.00.

SOEP
SOUP
Huisgemaakte tomatensoep
homemade tomato soup

Pompoensoep

V

6,25

V

6,75

creamy pumpkinsoup

Boeren erwtensoep

7,50

erwtensoep | katenspek | roggebrood
green pea soup | rye bread | bacon

Klassieke uiensoep V

7,25

uiensoep | kaas crouton

traditional onion soup | gratinated cheese bread

CLUB SANDWICH
C LU B
‘CLOONEY’ Club Kip

gerookte kip | tomaat | spek | eiersalade

12,50

smoked chicken | tomato | bacon | egg salad

‘CLOONEY’ Club Zalm

zalm | roomkaas | tomaat | komkommer | sla

12,50

salmon | cream cheese | tomato | cucumber | lettuce

Veggie Club V

10,50

oude kaas | pesto | gegrilde groenten | pitten mix
old cheese | pesto | grilled vegetables | pine nuts

BROOD
TRADITIONALS
SANDWICH
TRADITIONALS
Vanochtend vers afgebakken boeren brood.
Ons brood wordt bereid door onze huisbakker.
Keuze uit: zuurdesem bruin, boeren wit of pistolet.

Gehaktbal

huisgemaakte gehaktbal | gebakken ui

6,75

homemade meatball | fried onions

Gezond

ham | kaas | ei | komkommer | tomaat

7,75

ham | cheese | egg | cucumber | tomato

Kalfsvleeskroketten

twee kalfsvleeskroketten | mosterd

8,75

two veal croquettes | mustard

Oude kaas

oude kaas | grove mosterd

7,50

old cheese | mustard

Filet american

filet american | ui | gekookt ei |
honing-mosterd saus

8,00

filet american | onion | boiled egg |
honey-mustard sauce

Eiersalade

5,50

Warm vlees

8,25

egg salad

warm vlees | gebakken uien |
champignons | pittige saus
hot meat | friend onions |
mushrooms | spicy sauce

Lauwwarme geitenkaas

V

geitenkaas | walnoten | honing | aubergine

8,50

goat cheese | walnuts | honey | aubergine

Brie uit de oven V

brie | honing | walnoten

8,50

BROOD
TRADITIONALS
SANDWICH
TRADITIONALS
Vanochtend vers afgebakken boeren brood.
Ons brood wordt bereid door onze huisbakker.
Keuze uit: zuurdesem bruin, boeren wit of pistolet.
melted brie | honey | walnuts

Tonijnsalade

tonijnsalade | augurk | ei | rode ui

9,75

tuna salad | pickle | boiled egg | red onion

Carpaccio

dungesneden ossenhaas | rucola |
Parmezaanse kaas | mix van luxe pitten |
truffelmayonaise

12,50

thinly sliced beef | rocket | Parmesan cheese |
pine nuts | truffle mayonnaise

TOSTI’S
TOASTED SANDWICHES
Keuze uit: wit of bruine boterhammen

Tosti klassiek
kaas | ham

4,75

toasted sandwich | cheese | ham

Tosti oude kaas

oude kaas | tomaat | pesto

5,75

toasted sandwich | old cheese | tomato | pesto

Tosti gehakt

gehakt | kaas | tomaat | kerriesaus

7,75

toasted sandwich | minced beef | cheese | tomato | curry sauce

BROOD SPECIALS
SANDWICH SPECIALS
Vanochtend vers afgebakken boeren brood.
Ons brood wordt bereid door onze huisbakker.
Keuze uit: zuurdesem bruin, boeren wit of pistolet.

Trio van vis op mini broodjes

12,50

gerookte zalm | Hollandse garnalen | tonijnsalade
smoked salmon | Dutch prawns | tuna salad

Trio van vlees op mini broodjes

warm vlees | kip cashew | mini hamburger

12,50

hot meat | chicken cashew | mini hamburger

12- uurtje

tomatensoep | broodje kaas |
kalfsvleeskroket op een broodje | huzarensalade

10,50

tomato soup | cheese sandwich |
veal croquette | Russian salad

Kip cashew

kip | zoetzure komkommer | cashewnoten

10,50

chicken | sweet-and-sour cucumber | cashew

Pulled Chicken

kipfilet | koolsla | zoetzure komkommer |
gebakken uitjes | BBQ saus

10,75

chicken | coleslaw | sweet-and-sour cucumber |
baked onions | BBQ sauce

Egg Benedict
avocado | gepocheerd ei | Hollandaise saus
avocado | poached egg | Hollandaise sauce
keuze uit: zalm of bacon
choose: smoked salmon or bacon

8,50

H E A LT H Y S P E C I A L S
H E A LT H Y S P E C I A L S
Açai bowl V

açai | banaan | melk | kokos |
lijnzaad | vers fruit

8,50

açai | banana | milk | cocos | linseed | fresh fruit

Pitaya bowl V

pitaya | banaan | melk | kokos |
lijnzaad | vers fruit

8,50

pitaya | banana | milk | cocos | linseed | fresh fruit

Wrap Fish

wrap | gerookte zalm | avocadospread |
sla | tomaat | rode ui

11,50

wrap | smoked salmon | avocadospread |
lettuce | tomato | red onion

Wrap Ceasar Style

wrap | kipfilet | sla | tomaat |
Parmezaanse kaas | pittenmix

10,50

Wrap | chicken | lettuce | tomato | Parmesan cheese | pine
nuts

Avocado toast V

9,50

geroosterd brood | avocadospread | gepocheerd ei
toasted bread | avocadospread | poached egg

Lovely green smoothie

V

spinazie | avocado & appel | broccoli |
mango | tarwegras | gerstegras | spirulina

6,50

spinach | avocado & apple | broccoli | mango |
wheatgrass | barley grass | spirulina

Hawaiian smoothie

V

passievrucht | kokos | mango |
kersen | appel | ananas
pasion fruit | cocos | mango |
cherries | apple | pineapple

6,50

WINTER SPECIALS
WINTER SPECIALS
Winters 12-uurtje

klein erwtensoepje | broodje Unox |
mini bol met warme beenham

11,50

small green pea soup | mini warm ham sandwich |
bread with warm smoked sausage

Warme beenham

broodje warme beenham | honing-mosterdsaus

7,75

bread with warm ham | honey-mustard sauce

Boeren erwtensoep

erwtensoep | katenspek | roggebrood

7,50

green pea soup | rye bread | bacon

Unox

broodje Unox | honing-mosterdsaus

4,75

bread with warm smoked sausage |
honey-mustard sauce

Apfelstrudel

apfelstrudel | klassiek bereid | vanillesaus
apfelstrudel | classic | vanille sauce

7,75

WARME GERECHTEN
WARM DISHES
Angus burger

angus burger | cheddar | brioche | sla |
tomaat | ui | hamburgersaus | frites

15,75

angus Beef burger | cheddar | brioche | lettuce |
tomato | onion | hamburger sauce | fries

Krokante kipburger

krokante kipburger | guacamole | sla |
tomaat | cheddar | tomatensalsa | frites

15,50

crispy chicken burger | guacamole | lettuce |
tomato | cheddar | tomato salsa | fries

Saté kipfilet

saté van kipfilet | pindasaus |
zoetzure komkommer | kroepoek | brood

11,50

chicken satay | peanut sauce |
sweet-and-sour cucumber | prawn crackers | bread

Saté ossenhaas

saté van ossenhaas | pindasaus |
atjar | kroepoek | brood

13,50

filet of beef satay | peanut sauce | atjar |
prawn crackers | bread

Bovenstaande saté gerechten kunnen ook worden
geserveerd met huisgemaakte frites,
tegen een meerprijs van 3,00.
satay dishes can be ordered with homemade
fries at a supplement of 3,00.

POFFERTJES
TINY DUTCH PANCAKES
Poffertjes

poffertjes | huisgemaakt | roomboter | poedersuiker
tiny Dutch pancakes | cream butter | sugar

10 stuks

5,25

15 stuks

6,50

20 stuks

8,00

EIERGERECHTEN
EGGS
Keuze uit witte of bruine boterhammen.
Served with white or brown bread.

Uitsmijter/ Omelet

vanaf 6,00

Boeren omelet

vanaf 7,25

eggs sunny side up/ omelet

omelet | groenten
omelet | vegetables

Supplement
kaas | champignons | tomaat

per item 0,75

ham | spek

per item 1,50

cheese | mushrooms | tomato
ham | bacon

LUNCH VOOR ONZE
JONGSTE GASTEN
Witte boterham | jam

2,50

Witte boterham | hagelslag

2,50

sandwich | marmelade

sandwich | sprinkles

Poffertjes | 10 stuks

5,25

Tosti kaas en | of ham

4,75

tiny Dutch pancakes

toasted sandwich | cheese and | or ham

NIGHTLIFE
Op zaterdagavond hoef je nog lang niet naar huis!
Na het diner maken de tafels en stoelen plaats voor de
dansvloer met DJ’s en vaak de leukste artiesten!
Voor nightlife geldt een minimum leeftijd
van 18 jaar.

FEESTEN EN PARTIJEN
BIJ CLOONEY
Iets te vieren? Een verjaardag, een nieuwe job, receptie
of afgestudeerd? Er is altijd een reden voor een feestje!
Drankjes, hapjes, muziek, lunch of diner. Bij Clooney kan
dit allemaal voor groepen van 15 tot 500 personen.

BORREL EN RECEPTIE
2- uur drankarrangement, onbeperkt drankjes
(Binnenlands), 3 ronde bittergarnituur,
nootjes en zoutjes 21,50 p.p.
2- uur drankarrangement, onbeperkt drankjes
(Binnenlands), 2 ronde bittergarnituur, nootjes en zoutjes,
twee luxe hapjes naar keuze 24,50 p.p.

LUNCH EN DINER
Clooney lunchmenu vanaf 14,50 p.p.
3-gangen keuze menu vanaf 24,50 p.p.
Uiteraard is Clooney ook dé perfecte locatie
voor een feestavond, een walking dinner of een
uitgebreid buffet. Wij informeren u graag over
de mogelijkheden en maken graag een passend
voorstel op maat!

Kunt u niet wachten en wilt u zelf contact
opnemen? Uiteraard is dat mogelijk!
sales@bighoreca.nl / 015-2516975

