LUNCH

KLEIBURG POP-UP
MENU
ONTBIJT | BREAKFAST
07.00 - 16.00
DANISH
3,60
Broodje - boter – beleg
Slice of bread – butter – topping
Kies uit: croissant óf mueslibol met oude kaas óf
rode vruchtenjam
Choose between: croissant or oat roll with aged
cheese or red fruit jam
YOGHURT
7,20
Boerenyoghurt - noten en zaden - vers fruit – honing
Farmers yogurt – nuts and seeds – fresh fruit - honey
Liever vegan? We hebben ook een variant met
kokosyoghurt & kokosbloesemsuiker voor +1,Prefer vegan? We also offer an option with coconut
yogurt & coconut blossom sugar for +1,SMOOTHIEBOWL
7,20
Mango – kokosmelk – cashewnoot – vers fruit –
noten en zaden – agavesiroop
Mango – coconut milk – cashew – fresh fruit – nuts
and seeds – agave syrup
CHIAPUDDING
7,20
Pudding van chiazaad, rode vruchten en
havermelk - vers fruit – kokosbloesemsuiker
Chia seed pudding, red fruits and oat milk – fresh
fruit – coconut blossom sugar
ONTBIJTPLANK
9,90
Kleine boerenyoghurt - noten en zaden - vers fruit croissant - mueslibol - boter – rode vruchtenjam oude boerenkaas - gekookt eitje
Small farmers yogurt – nuts and seeds – fresh fruit –
croissant – oat roll – butter – red fruit jam – aged
farmers cheese – cooked egg
BROODJE EI
7,20
Gekookt ei - bacon van Baambrugs big - avocado
- tomaat – salade
Cooked egg – bacon of Baambrugs pig – avocado
– tomato - salad

11.00 - 16.00
SOEP
Wisselende soep van de dag
Soup of the day

5,90

DRIE KAZEN
8,20
Geitenkaas, blauwe kaas (Fourme d’ambert
fermier) en oude boerenkaas uit de oven –
tomaat - salade - bierstroop Siciliaans Wit
Goat cheese, blue cheese (Fourme d’ambert
fermier) and aged farmers cheese from the oven –
tomato – salad – beer syrup Sicilian White
OUDE KAAS
7,60
Oude boerenkaas - boter - salade - radijs cherrytomaatjes - tuinkers - truffelmayonaise
Aged farmers cheese – butter – salad – radish –
garden cress – truffle mayonnaise
GROENTEN
7,60
Crème van wortel en gember - gegrilde venkel en
spruitjes - walnoot - salade - rettich – tuinkers
Spread of carrot and ginger – grilled vegetables –
walnuts – salad – rettich - garden cress
HETE KIP
8,90
Gebraden filet van zwartpootkip - zoetzuur van
komkommer en rode peper - tomaat –
salade - Madame Jeanette mayonaise
Roasted black leg chicken – sweet sour of
cucumber and red pepper – tomato – salad –
Madame Jeanette mayonnaise
GEROOKTE ZALM
8,90
Gerookte Coho zalm - tapenade van olijven, gin en
jeneverbes - rode ui - tomaat – kappertjes - salade
– dillemayonaise
Smoked Coho salmon – tapenade of olives, gin and
juniper berry – red onion – tomato – capers – salad
– dill mayonnaise
SALADE
10,60
Gegrilde aubergine – kikkererwten – feta –
kalamata olijven – rode ui – komkommer cherrytomaten – za’atar
Grilled egg plant – chickpeas – feta cheese –
kalamata olives – red onion – cucumber – cherry
tomatoes – za’atar

Vegetarische gerechten | Vegetarian dishes
Veganistische gerechten | Vegan dishes

BURGERS | BURGERS

BORREL | BITES

vanaf / from 12.00

vanaf / from 15.00

KALFSBURGER
14,20
Hamburger van Gasconne kalf - bacon van
Baambrugs big - ui - boerenkaas – jonge bladsla tomaat - Kleiburg barbecuesaus – kerriemayonaise
- friet
Burger of Gasconne veal – smoked bacon – onion –
farmhouse cheese – salad – tomato – Kleiburg
barbecue sauce – mayonnaise - fries

PLANK MET KAAS
10,90
Boerenkaas (ong. 300 gr) van Boerderij
Geingenoegen om zelf te snijden
Farmhouse cheese (about 300 g) from the
Geingenoegen Farm

LAMSBURGER
15,20
Hamburger van lam - tzatziki - feta - komkommer tomaat - rode ui - jonge bladsla – dillemayonaise –
friet
Burger of lam – tzatziki – feta cheese – cucumber –
tomato – red onion – salad dill mayonnaise - fries
ZALMBURGER
15,90
Hamburger van Coho zalm - tapenade van olijven
en jeneverbes - rode ui - tomaat – komkommer jonge bladsla - dillemayonaise – friet
Burger of Coho salmon – tapenade of olives and
juniper berry – red onion – tomato - cucumber –
salad – dill mayonnaise - fries
VEGABURGER
15,90
Burger van Beyond Meat (op basis van erwten) - ui
- paddenstoel - boerenkaas – jonge bladsla tomaat - Kleiburg barbecuesaus - kerriemayonaise
– friet
Vegetarian burger from Beyond Meat - onion –
mushrooms - farmhouse cheese – salad – tomato Kleiburg barbecue sauce - mayonnaise - fries
KLEIBURG
In Kleiburg, een authentieke Bijlmerflat, woont een
leefgemeenschap: het Kleiklooster. Deze
leefgemeenschap leeft in de overtuiging dat elke
samenleving gastvrije plekken nodig heeft waar met

PLANK MET BILTONG
7,90
Dungesneden rundvlees op Zuid-Afrikaanse wijze
gemarineerd en gedroogd
Thinly sliced beef marinated and dried South
African way
PLANK MET BROOD EN DIPS
5,90
Dips: olijfolie, tzatziki, tapenade
Bread with dips: olive oil, tzatziki and tapenade
BITTERBALLEN MET MOSTERD (9 STUKS)
5,90
Bitterballen (typical dutch deep fried snack) with
mustard (9)
KAASSTENGELS MET CHILISAUS (7 STUKS) 5,90
Cheese sticks with chilli sauce (7)
TORTILLACHIPS MET KLEIBURGSAUS
Tortilla crisps with Kleiburg sauce

3,90

FRIET MET KERRIEMAYONAISE
Fries with mayonnaise

3,90

ZOUTE PINDA’S
Salted peanuts

0,90

OPENINGSTIJDEN | OPENING HOURS

MA | MO
07:00 – 19:30
DI | TU

aandacht geleefd wordt. Het Kleiklooster is zelf zo’n plek.

07:00 – 19:30

Iedereen mag daar aanschuiven voor een maaltijd, een

WO | WED

kop koffie, een goed gesprek of een moment van

07:00 – 19:30

bezinning in de kapel. In het gastverblijf vinden moeders

DO | THU

met kinderen tijdelijk onderdak. Hier kun je op verhaal

07:00 – 21:00

komen. Kleiburg Bier en Kleiburg Koffie worden volgens de
waarden van het Kleiklooster met aandacht voor mens en
natuur gebrouwen en gebrand. Het delen van een
heerlijk glas bier of goede koffie in een fijne omgeving

VR | FRI
07:00 – 19:30
ZA | SA

geeft rust en aandacht voor elkaar. Met de inkomsten

08:00 – 18:00

worden de sociale activiteiten van het Kleiklooster

ZO | SU

ondersteund.

GESLOTEN| CLOSED

