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Karnaval 2018 en nog veel meer leuke evenementen!
Karnaval staat voor de deur en we zijn dan ook druk bezig met de
voorbereidingen voor dit evenement. Op vrijdag 9 februari zijn wij
daarom gesloten om ons eetcafé om te toveren tot waar
karnavalscafé! Op woensdag 14 februari rusten wij even uit en maken
wij het eetcafé weer netjes zodat u niets meer terug ziet van
de bende van karnaval.
Om vast vooruit te blikken op de periode na karnaval is de agenda
deze keer wat uitgebreider. Op 24 maart organiseren we een leuke
avond met als thema: Italiaanse Avond. Een 4-gangen diner zal aan u
geserveerd worden en tevens zijn we bezig om deze avond leuk aan
te kleden. U kunt alvast reserveren maar bezoek onze facebookpagina
en de website voor de laatste informatie.
In april hebben we ook een aantal leuke evenementen voor u klaar
staan. Tijdens Pasen serveren we zowel een brunch als een
Paas-menu. Onze dames in de keuken zijn druk bezig met een
overheerlijk menu voor u samen te stellen.
Wegens groot succes in oktober jongstleden hebben we ervoor
gekozen om ook in het voorjaar een 8-gangen Walking Dinner te
organiseren. Dit menu is zo goed als klaar en kunt u vanaf heden
vinden op onze website, en op onze tafelkaartjes!

Agenda
2 februari

Losschieten
Boerenbruid

4 februari

Koopzondag

9 februari t/m
13 februari

Karnaval 2018

14 februari

Gesloten

4 maart

Koopzondag

24 maart

Thema-avond:
Italiaanse avond

1 & 2 april

Paasbrunch en
Paas-menu

14 april

8-gangen
Walking Dinner

Kortom, veel leuke evenementen bij Willeke den Draaier.

Koffie v.d. maand

Brownie-koffie:
Heerlijke koffie met
brownie-siroop,
slagroom en een
overheerlijke brownie.

€ 4,95

Wist u dat..
Onze koffiedames dit jaar
11 jaar bestaan! Deze
gezellige groep dames
loopt al 11 jaar mee in de
optocht. Op dinsdag met
karnaval vieren zij hun
jubileum bij Willeke vanaf
15:00 uur!

3-gangen winter-menu:
Stevige goulashsoep
of
Portobello uit de oven
met gerookte ham, rode ui, tomaat en
fetta-kaas
~
Kruidig pakketje van zalmforel,
groenten en kruidenboter
of
Ovenschotel met kip, paprika, ananas en rode
ui gegratineerd met kaas
~
Chocolade-fondue
€ 17,95

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag: 9:00 tot 21:00
Vrijdag: 9:00 tot 00:00
Zaterdag en Zondag: 9:00 tot 21:00

Aanmelden:
Wilt u zich aanmelden voor Willeke’s
Klepperman:
- Vul een kaartje in aan de bar
- Mail naar info@willekedendraaier.nl

Onze keuken is iedere dag tot 21:00 geopend!
www.willekedendraaier.nl

