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.
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!

VOORGERECHTEN STARTERS
Broodje ‘CLOONEY’ V

5,50

huisgemaakt | bruin | wit | aïoli | kruidenboter

homemade | brown and white bread | aïoli | herb butter

Gamba’s al ajillo

10,75

knoflook garnalen | knoflookbroodje
garlic shrimps | garlic bread

Carpaccio

11,50

dungesneden ossenhaas | mix van luxe pitten | kappertjes | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise
thinly sliced beef | pine nuts | capers | Parmesan cheese | truffle mayonnaise

Visselectie

12,75

gerookte zalm | Hollandse garnalen | tonijnsalade | toast
smoked salmon | Dutch shrimps | tuna salad | toast

Gerookte zalm

11,75

gerookte zalm | toast
smoked salmon | toast

Hollandse garnalen cocktail

13,75

Hollandse garnalen | cocktailsaus | dille | toast
Dutch shrimps | whisky sauce | dill | toast

Steak tartaar (100 gr)

13,50

steak tartaar| aan tafel bereid | toast

steak tartar | prepared at your table | toast

Champignons V

9,25

champignons | kruidenboter | peterselie | toast
mushrooms | herb butter | parsley | toast

Aubergine V

aubergine | geitenkaas | Raz El Hanout | harissa mayonaise | walnoten | rucola
aubergine | goat cheese | Raz El Hanout | harissa mayonnaise | walnuts | rocket

12,50

SALADES SALADS
Caesar

12,50

anjovis | ei | Parmezaanse kaas | bacon | croutons
anchovy | egg | Parmesan cheese | bacon | croutons

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

Geitenkaas V

11,50

lauwwarme Franse geitenkaas | hummus | walnoten | aubergine
luke warm French goat cheese | hummus | walnuts | aubergine

Ossenhaaspuntjes

14,50

pikant gemarineerde ossenhaaspuntjes | sesamzaadjes
spicy tenderloin strips | sesam

Carpaccio

13,50

dungesneden ossenhaas | mix van luxe pitten | kappertjes | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise
thinly sliced beef | pine nuts | capers | Parmesan cheese | truffle mayonnaise

Kip cashew

14,50

kip | zoetzure komkommer | cashew noten

crispy chicken | sweet-and-sour cucumber | cashew

Vegan aubergine V

aubergine | avocado | Raz El Hanout
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.

13,50

SOEPEN SOUP
Huisgemaakte tomatensoep V

6,25

Pompoensoep V

6,75

Boeren erwtensoep

7,50

homemade tomato soup

creamy pumpkin soup

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

Klassieke uiensoep V

7,25

uiensoep | kaas crouton

traditional onion soup | gratinated cheese bread

WINTERSE STAMPPOTTEN WINTER STEWS
Boerenkool

14,75

boerenkool | rookworst | spekjes | jus
kale | smoked sausage | bacon | gravy

Hutspot

14,75

hutspot | huisgemaakte gehaktbal | jus
hotchpotch | homemade meat ball | gravy

Zuurkool
zuurkool | rookworst | spekjes | jus

sauerkraut | smoked sausage | bacon | gravy

14,75

HOOFDGERECHTEN VLEES MEAT MAIN COURSES
Angus burger

15,75

Angus burger | cheddar | brioche | sla | tomaat | ui | hamburgersaus | friet
beef burger | cheddar| brioche | lettuce | ltomato | onion | hamburger | fries

Krokante kipburger

15,50

krokante kipburger | guacamole | sla | tomaat | cheddar | tomatensalsa | friet
crispy chicken burger | guacamole | lettuce | tomato | cheadder | tomato salsa | fries

Saté kip

17,50

Saté van kipfilet | pindasaus | zoetzure komkommer | kroepoek

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

Saté ossenhaas

19,50

saté van ossenhaas | pindasaus | atjar | kroepoek

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

Spareribs

19,50

spareribs gemarineerd | keuze uit: zoete of pittige marinade
spare ribs | choose: sweet or spicy marinade

Mixed grill

22,50

mini hamburger | ossenhaas saté | kipfilet | steak | sparerib

mini beef burger | filet of beef satay | chicken filet | steak | sparerib

Kogelbiefstuk

20,50

gebakken Ierse kogelbiefstuk | saus naar keuze: stroganoff-, peper- of truffelroomsaus
sautéed Irish round steak | sauce of your choice: stroganoff-, pepper- of creamy truffle sauce

Thaise curry
kip | kokos | rode curry | boontjes | witte rijst
chicken | cocos | red curry | beans | white rice

Onze vleesgerechten worden standaard geserveerd met huisgemaakte friet en seizoensgroenten.
Indien u een frisse salade of gebakken aardappelen wenst, kunt u dit kosteloos bij ons bestellen.
Om voedselverspilling te voorkomen wordt dit er niet standaard bij geserveerd.
All our main courses are served with fries and seasonal vegetables.If you would like to have a fresh
salad or baked potatoes, please let us know. It can be ordered free of charge.

18,75

SPECIALS SPECIALS
Steak CLOONEY
Biefstuk van het ‘koetje’ |
eigen jus | geserveerd met brood
Sautéed steak | own gravy |
served with bread

23,50

Steak Tartaar (200 gr)
Aan tafel bereid
Steak tartar (raw) prepared at your table

22,50

Oma’s Stoofpotje
Runderstoofvlees | aardappel | champignon |
ui | ontbijtkoek
Beef stew | potato | mushroom | onion |
gingerbread

17,50

Onze vleesgerechten worden standaard geserveerd met huisgemaakte friet en seizoensgroenten.
Indien u een frisse salade of gebakken aardappelen wenst, kunt u dit kosteloos bij ons bestellen.
Om voedselverspilling te voorkomen wordt dit er niet standaard bij geserveerd.
All our main courses are served with fries and seasonal vegetables.If you would like to have a fresh
salad or baked potatoes, please let us know. It can be ordered free of charge.

HOOFDGERECHTEN VIS FISH MAIN COURSES
Zalmfilet

19,50

op de plaat gebakken zalmfilet | Hollandaise saus
plancha grilled salmon fillet | Hollandaise sauce

Mixed fish

23,50

zalmfilet | knoflook garnalen | grietfilet
salmon fillet | garlic shrimps | brill fillet

Sliptongen

23,50

drie gebakken sliptongen | remouladesaus

three sautéed small dover soles | remoulade sauce

Kabeljauw

20,50

kabeljauw in kruidenkorst | kreeftensaus
fried cod with crust of herbes | lobster sauce

Fish & Chips
kabeljauw | remoulade | cocktailsaus | friet
cod | remoulade | whisky sauce | fries

Onze visgerechten worden standaard geserveerd met huisgemaakte friet en seizoensgroenten.
Indien u een frisse salade of gebakken aardappelen wenst, kunt u dit kosteloos bij ons bestellen.
Om voedselverspilling te voorkomen wordt dit er niet standaard bij geserveerd.
All our main courses are served with fries and seasonal vegetables.If you would like to have a fresh
salad or baked potatoes, please let us know. It can be ordered free of charge.

19,50

VEGETARISCHE GERECHTEN VEGETARIAN
Truffelrisotto V

17,50

truffelrisotto | Parmezaanse kaas | paddenstoelen | rucola

risotto with truffle | Parmesan cheese | mushrooms | rocket salad

Gado Gado ‘CLOONEY’ V

17,50

witte rijst | Indische groenten | boontjes | ei | pindasaus | zoetzure komkommer

white rice | Indian vegetables | beans | egg | pinda sauce | sweet-and-sour cucumber

VOOR DE KINDEREN CHILDREN DISHES
Kalfskroket, mini frikandellen, kipnuggets of lekkerbekje
veal croquette, mini frikandel, chicken nuggets or cod

9,75

Sparerib | zoet gemarineerd

12,50

Kipsaté (1 stokje)

11,50

Kids Burger

10,50

spare rib | sweet marinade
chicken satay (1 piece)
kids beef burger

Kinderschotels worden geserveerd met frites, appelmoes, kleine salade en een ijsje.
Children dishes are served with fries, apple sauce, small salad and ice cream.

DESSERTS DESSERTS
Dame blanche

8,50

vanille ijs | warme chocoladesaus | notencrumble | slagroom

vanilla ice cream | hot chocolate sauce | crumble of nuts | whipped cream

Warm chocoladetaartje

8,50

warm chocoladetaartje | vanille ijs
hot chocolade cake | vanilla ice cream

Grand dessert CLOONEY

9,75 p.p.

vanaf twee personen

grand dessert CLOONEY from two people

‘New York’ Cheesecake

8,50

cheesecake | vraag naar onze wisselende smaak | ijs
“New York” cheesecake | ask for the flavour | ice cream

Trio van Chocolade

9,50

ijslolly van ‘Guilty Pleasure’ | witte chocolade mouse | brownie
icelolly of ‘Guilty Pleasure’ | white chocolate mousse | brownie

Snicker cake

8,50

snicker cake | caramel cookie ijs

snicker cake | caramel cookie ice cream

Pavlova

9,00

meringue | stoofpeertje | chocoladeroom
meringue | cooking pear | chocolate cream

‘Dutch’ coffee

7,50

koffie | stroopwafel likeur | slagroom | stroopwafel

coffee | Dutch stroopwafel liquer | whipped cream | stroopwafel

Al onze desserts bevatten ambachtelijk ijs van Pavarotti Dolce. Pavarotti Dolce is onze nabijgelegen ijssalon, op de kop van de Fresh! Ons ijs wordt elke dag
vers bereidt door onze Nederlands Kampioen IJsbereider Stefan Beerens. Hij won begin 2019 dé prijs voor het beste ijs van Nederland met zijn smaak; ‘
Guilty Pleasure’. Naast ambachtelijk ijs kunt u bij Pavarotti Dolce ook terecht voor heerlijke Freakshakes, Cupcakes, Stroopwafels, Ciclone... en nog veel meer!
Kom gerust een keer langs en ervaar “The Ice Cream Experience”.

