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NIEUWSBRIEF 
GEZELLIGHEID & TIJD ZAT 

 

Najaarsmenu! 

Ben je ook zo toe aan de winter- , Sinterklaas- of 
Kerstsfeer …..  
Kom dan zaterdag 27 of zondag 28 
november naar Gasterij de Kladde en geniet 
van ons huisgemaakt najaarsmenu .  
In dit weekend hebben we een speciaal menu 
wat enkel op reservering beschikbaar is….  
 
Amuse 
***  
Huisgemaakte 
goulashsoep 
*** 
Beenham met 
Kladse frietjes 
& salade 
***  
IJscoupe met 
ambachtelijk 
schepijs  
 
Kosten € 25,- per persoon. 
 
De laatste tijd zijn er veel roze (Delirium) 
olifanten gespot….. zij hebben ook een heerlijk 
KERSTBIER meegenomen. Kom dit proeven en 
maak kans op een mooie Delirium Kerstmuts. 
 
Reserveer telefonisch, via whatsapp, e-mail of 
aan de bar t/m 23-11-2021.  
Na een bevestiging van onze kant is de 
reservering definitief!!!  
Tijdstip is in overleg…. 
Graag tot ziens. 
 
Wij serveren dit menu met inachtneming van de 

geldende COVID-19 maatregelen  

 

Bierproeverij & onze Koekkie 

 

Op zaterdag 19 februari 2022 is er 

wederom een bierproeverij in de Gasterij. 

Na de geslaagde avond in augustus komt 

er een vervolg met vakkundige uitleg. 

 

Tijdens de proeverij zullen er een aantal 

bieren geproefd worden met daarbij de 

vakkundige uitleg van biersommelier BAS. 

Iedere ronde is voorzien van een lekker 

hapje.  

 

Heb je zin in een leerzame proeverij en een 

hoop gezelligheid, dan mag je deze 

proeverij niet missen.  

 

Deelname is op basis van reservering en 

helaas….VOL = VOL.   

 

Natuurlijk zal de proeverij plaats vinden 

conform de dan geldende richtlijnen. 

Daarom is nu ook enkel de datum bekend 

en nog niet de aanvangstijd.  

Dit is mogelijk al in de middag… maar dan 

gezellig bij onze spekkachel. 

Onze Koekkie is even terug! 

 
De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land en 

heb je het te druk met pakjes inpakken of 
surprise maken en daardoor geen zin om te 
bakken voor Pakjesavond, dan kun je onze 
huisgemaakte gevulde speculaas taart of 

kruidnootjes taart bestellen. 
 

Halve taart € 8,00 
Hele taart € 15,00 

 
Geef uiterlijk 30 november je keuze door en dan 
kun je vanaf vrijdag 3 december je bestelling op 

komen halen. 
 

 

23 december 2021 t/m  

9 januari 2022  

is de Gasterij gesloten 

i.v.m. vakantie! 

GASTERIJ DE KLADDE 

KLADDE 12 
4664 TC  LEPELSRTAAT 

 

INFO@GASTERIJDEKLADDE.NL 

www.gasterijdekladde.nl 

0164 - 652816 

OPENINGSTIJDEN 
Donderdag 10.30 – 17.00 

Vrijdag t/m zondag 10.30 – 19.00 

 


