Menu-en drankenkaart

Koffie van de maand:
Crème brûlee koffie met mini crème brûlee
5.95
Heeft u een allergie? Meld het ons.
Wij rekenen alleen per tafel af, niet per persoon. Dit vanwege ons
beperkte wisselgeld en de tijd die het apart afrekenen kost,
waardoor andere gasten onnodig moeten wachten.
We hopen op Uw begrip hiervoor.

Warme en koude dranken:

Iets over onze keuze voor koffie:

Wij hechten er veel waarde aan om onze gasten de allerbeste
koffie te serveren. Vandaar onze weloverwogen keuze voor
Bocca Coffee. Het bedrijf is opgericht door Menno Simons. Hij is
al lang werkzaam in de ruwe bonen handel en runt vooruitstrevende
biologische koffieprojecten in Ethiopië en Kenia. Zijn passie voor
het vinden van unieke partijen koffie en het proeven van bijzondere
koffiesoorten heeft geresulteerd in de oprichting van een eigen
branderij. Bocca Coffee heeft het gehele proces van keuren,
inkopen, verschepen, roosteren en verpakken in eigen beheer
waardoor ze een continue hoogwaardig kwaliteitsproduct kunnen
garanderen. Bocca zorgt voor fair trade handel, zodat de boeren
een goede prijs voor hun koffie krijgen, welke ze overigens op
biologische wijze verbouwen. Onze koffie voldoet dan ook aan alle
eisen van het eko keurmerk. Omdat wij koffie zo'n belangrijk en
leuk product vinden hebben al onze medewerkers een
zogenaamde barista workshop gevolgd. Een barista is iemand
die zich heeft gespecialiseerd in het zetten van een uitstekende
espresso en cappuccino. De toewijding van alle betrokken schakels,
van de koffieboer tot aan onze medewerkers die uw koffie bereiden,
proef je in de koffie terug.

Café Lungo, een heerlijk gewoon kopje koffie
Dubbele Lungo, grote koffie in een glas
Koffie met smaakje siroop* en slagroom
Espresso, een klein pittig kopje koffie
Espresso macchiato,
espresso met een wolkje van verse melkschuim
Doppio, dubbele espresso in een groot kopje
Ristretto, zeer sterke espresso in een klein kopje
Koffie verkeerd/ Latte macchiato,
espresso in een groot glas met warme melk en schuim
Latte macchiato met smaakje siroop*
Cappuccino,
espresso met een foam van dagverse volle melk
Dubbele cappuccino
extra grote cappuccino voor de echte liefhebber
Cappuccino met smaakje siroop*
Grote latte met chocolade-siroop,
kitkat-topping en slagroom
Grote latte met karamelsiroop,
fudge-topping en slagroom
Warme chocomel
Bondi Chai tea latte,
mengsel van zwarte thee, kruiden, specerijen, melk en honing
Bondi Chai tea latte met smaakje siroop*
Verse muntthee
Iced Cappuccino
Iced Cappuccino met slagroom
Iced Cappuccino met siroop en slagroom
Iced Cappuccino met siroop, slagroom en topping

2.40
3.65
3.90
2.40
2.60

Slagroom
*Heerlijke siroopsmaken voor in de koffie:
karamel, hazelnoot, vanille, kaneel, amaretto, chocolade
*Heerlijke toppings voor op de slagroom:
Topping van fudge karamelblokjes of chocowafelcrunch

0.75
0.75

Maak je koffie speciaal met een likeurtje
met slagroom voor 1,-

3.65
3.65
2.60
3.35
2.60
3.85
3.35
4.95
4.95
2.65
3.35
4.10
3.50
3.90
4.65
5.40
5.90

0.50

Onze verse thee van Damman:

2.40
Zwarte thee:
English Breakfast, Yin Zhen Earl Grey:, 4 fruits Rouges
Groen:
Yunnan vert (Chinese groene thee), Jasmin green (groene jasmijn thee)
Overig:
Tisane Camomille (kamille), Tisane Verveine (citroen), Cederberg Rooibos

Warme dranken met alcohol:
Koffie Kaatje
Koffie met heerlijk zachte koffielikeur en slagroom
Koffie den Draaier
Koffie met Marakesh likeur en slagroom
Hasselt koffie
Een sterke kruidige koffielikeur met slagroom
Chouffe koffie
Koffielikeur van La Chouffe met slagroom
Brabantse koffie, koffie met Schrobbèler en slagroom
Oma`s koffie, koffie met Advocaat en slagroom
Irish koffie
Koffie met Irish whisky,bruine suiker en slagroom
Heerlijke likeuren voor in of naast de koffie
Met keuze uit:
Amaretto, Tia Maria, Frangelico, Grand Marnier, Baileys,
Licor 43, Cointreau, Dom Bénédictine, Drambuie of Kahlua

5.00
5.00
5.00
5.00
5.75
5.75
6.25
6.25

Zoet en hartig lekkers voor bij de koffie:
Huisgemaakt worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Appeltaart met slagroom
Schuimgebakje gevuld met advocaat en slagroom
Monchoutaart, huisgemaakte kersentaart met slagroom
Wafel met warme kersen en slagroom
Apple Crumble
huisgemaakt warm appelgerecht met kruimellaag, vanille-saus en slagroom
Roomhoorn, met slagroom, ananas en chocoladeschaafsel
Wafel Deluxe met slagroom, karamel- en chocoladesaus, krokantje en
chocoladeschaafsel
Kersenvlaaitje met gele room, kersen en slagroom

2.30
2.30
3.30
3.50
4.10
3.75
4.20
3.75
4.50
3.25

Ontbijttip:
Gekookt ei, wit en bruin pistolet, witte en bruine
boterham, ham, kaas, salami, hagelslag, jam,
boter, een kopje koffie of thee en een glas melk of jus
Vanaf 2 personen te bestellen tot 11:00 uur
p.p.

9.50

Borrelhapjes koud:
Stokbrood met kruidenboter of aioli
Nacho’s met chilisaus
Kaas, worst en Amsterdamse uitjes
Portie gemengde olijven en feta
Willeke’s Kaasplankje 5 kaasjes, noten, stroop en brood

4.00
4.00
5.25
5.75
9.50

Borrelhapjes warm:
Bitterballen

8 stuks
12 stuks
Bourgondische bitterballen
6 stuks
12 stuks
Mini frikandelletjes
8 stuks
12 stuks
Nacho’s met ui, tomaat, chilisaus en kaas uit de oven
Kaassoufflés
8 stuks
12 stuks
Gemengde warme snacks
8 stuks
12 stuks
Garnalen in filodeeg met chilisaus
10 stuks
Vegetarische loempia’s
8 stuks
12 stuks
Friet van de plank:
Skin on frietjes met truffelmayonaise
Skin on frietjes, Italiaanse kruiden, Parmezaanse kaas en
brandermayonaise

Willeke’s Borrel Plateau XXL
Rijk gevuld plateau met verschillende warme en koude
hapjes voor bij de borrel
17,50

4.50
6.75
5.25
10.50
4.50
6.75
4.75
4.75
7.10
5.00
7.50
6.25
5.00
7.50
4.50
4.50

Witte wijn droog:

Chardonnay, Frankrijk.
Licht gele briljantachtige kleur met een fijn maar droog fruitig bouquet
Glas
3.90
Fles 0.75 cl
19.50
Sauvignon Blanc, Chili
Milddroog en makkelijk vol exotische aroma`s van o.a. passievrucht
met een zachte afdronk van het frisse van grapefruit
Glas
3.90
Fles 0.75 cl
19.50
Verdejo, Spanje
Strakdroge wijn met bouquet van venkel, vers gemaaid gras en volop tropisch fruit
Afdronk is volrond, fruitig met kenmerkende frisse zuren
Glas
3.90
Fles 0.75 cl
19.50

Witte wijn zoet:

Moezel, Duitsland
Fruitige en elegant zoete witte wijn

Glas
Fles 1 ltr

3.90
26.00

Adelpracht, Zuid Afrika
Fris zoete wijn gemaakt van chenin blanc, strogele wijn met intense aroma`s van
exotisch fruit
Glas
3.90
Fles 0.75 cl
19.50

Rode wijn:

Merlot, Frankrijk
Eerlijke en makkelijke rode wijn met veel fruitaroma`s in bouquet en smaak
Glas
3.90
Fles 0.75 cl
19.50
Cabernet Sauvignon, Chili
Donkerrode kruidige wijn met veel body en pure uitgesproken cassisaroma`s
Glas
3.90
Fles 0.75 cl
19.50

Rosé:

Cabernet Sauvignon/Merlot, Chili
Krachtige volfruitige droge rosé met body en een zoetje in de afdronk
Glas
3.90
Fles 0.75 cl
19.50
Bubbels:
Prosecco 0.75 cl fles Italië
24.50
Cava MVSA Brut 0.75 cl fles, Spanje
26.50
Droge elegante cava met fruitage aroma`s van rijpe meloen, banaan en appel

Bieren:

Bavaria fluitje
Bavaria kleine brabander 20cl
Bavaria brabander 25cl
Bavaria oud bruin, 3%
Bavaria Malt, Radler Lemon en Radler Witbier, 0 %
Bavaria Radler Lemon 2%
St Louis Kriek, 4.5%
Wittekerke Rosé bier, 4.3%
Liefmans Fruitesse, 4.0%
La Trappe Wit, 5.5%
La Trappe Dubbel, 7% (van de tap)
La Trappe Blond, 6.5%
Omer Blond, 8%
Duvel, 8.5%
La Trappe Tripel, 8%
La Trappe Isid`or, 7.5%
La Trappe Quadrupel, 10%
Erdinger, 5.3%

2.40
2.50
2.70
2.90
3.20
3.20
4.00
4.00
4.15
4.00
4.20
4.20
4.60
4.70
4.80
4.80
5.25
5.25

Op onze wisseltaps hebben we heerlijke speciaal bieren.
Kijk op onze krijtborden of vraag ernaar bij de bediening!
Frisdranken:

Ranja
Coca cola, light of zero
Chaudfontaine rood of blauw
Bitter lemon
Tonic
Fanta orange
Sprite
Fanta cassis
Rivella
Fuze tea
Fuze tea green
Fristi
Appelsap troebel
Tomatensap
Jus d`orange
Vers geperst sinaasappelsap

1.25
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.50

Soepen:

Belegde broodjes:

Soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Maak uw broodje

Keuze uit verschillende broodsoorten:
compleet met een
- Zacht wit broodje
kopje
- Bruine boterhammen
tomatensoep
- Witte boterhammen
(+1.50)!
- Wit pistolet
- Bruine pistolet
- Boerenlandboterhammen (+ 0.75)
- Focaccia: lichtbruin met stukjes gedroogde tomaat en olijven (+ 0.75)
Broodje met kaas of ham
Broodje met brie
Broodje met oude kaas
Broodje Filet American met uitjes
Broodje gezond,
ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt ei, augurk en A’damse uien
Rommelige martino
met filet American, kappertjes, ui, augurk, mosterd en ketchup
Gerookte zalm met komkommersnippers en cocktailsaus
Franse kip
met gerookte kipfilet, brie, komkommer, krokantje en honingmosterdsaus
Broodje met tonijnsalade
Carpaccio
rode ui, olijven, tomaatjes, spekjes, en Parmezaanse kaas

Huisgemaakte tomatensoep (met heerlijk gezoete room)
Soep van de week
Duo van soepjes

Tosti`s:
4.50
5.25
5.75
5.75
6.75
7.00
10.75
7.25
8.00
9.25

Alle tosti`s zijn tevens verkrijgbaar van heerlijk focacciabrood
of boerenlandbrood + € 0.75
Tosti ham en kaas
Tosti ham, kaas en ananas
Tosti mozzarella, tomaat en pesto
Tosti brie, honing en noten
Tosti den Draaier: met ham, chorizo, salami en brie
Super tosti: dubbele tosti met ham, kaas, ui en tomaat
Tosti ham en kaas met een spiegeleitje
Tosti gerookte kipfilet, kaas en zongedroogde tomaat

4.00
4.75
5.25
5.50
5.50
6.00
6.00
5.50

Eiergerechten:
Alle eiergerechten zijn met 3 scharreleieren op wit of bruin brood.
Tevens verkrijgbaar met heerlijk boerenlandbrood (+0.75).

Warme broodjes:
Gebakken Kipreepjes met satésaus
Den Draaier, ham, salami, chorizo en brie uit de oven
Kaasfantasie warm, brie en geitenkaas met noten/ honing
Warm vlees, kipreepjes en huisgemaakte pittige saus
Broodje kroket met 2 kroketjes
Warme garnaal, 2 garnalenkroketjes met cocktailsaus
Specialiteit van de week: vraag ernaar bij de bediening

6.00
6.75
6.75

8.25
6.90
7.75
7.75
6.25
10.50
7.75

Uitsmijter ham of kaas of spek
Uitsmijter den Draaier met ham, chorizo, salami en kaas
Omelet met ham of kaas of spek
Omelet met champignons
Boerenomelet met roerbakgroente en kaas

7.75
9.75
8.25
8.50
9.75

Lunch compleet:
Lunch compleet vis
Kopje tomatensoep, half broodje met tonijnsalade
en een half broodje met een garnalenkroketje
Lunch compleet vlees
Kopje tomatensoep, half broodje met filet american
en een half broodje met kroket

10.50
8.95

Diversen:
Kippasteitje met champignons
Kaaskroketjes op toast met citroen-mayonaise
Sandwich met hummus, gerookte kipfilet en zongedroogde tomaatjes
Flammkuchen met ui, spek, crème fraîche en Parmezaanse kaas
Biefstuk (150 gr) met kruidenboter, boterhammen en salade

8.00
7.25
7.95
7.75
13.75

Kleine salades en maaltijdsalades:
Alle salades serveren wij met stokbrood en kruidenboter.
Salade kipfilet
kaas, noten, spekjes en yoghurtdressing
Salade scampi`s
scampi`s afgeblust met chilisaus
Salade biefstukpuntjes
feta, olijf, zongedroogde tomaatjes en chilisaus
Lauw warme geitenkaassalade
geitenkaas, spekjes, ui en champignons in aceto balsamico
Salade van gerookte vissoorten
met cocktailsaus
Lauw warme kipsalade
warme kip in frambozendressing met noten en oude kaas

klein
groot
klein
groot
klein
groot
klein
groot
groot

8.25
11.25
9.00
12.00
9.50
15.00
9.50
12.50
15.50

groot

13.75

Avondkaart is vanaf 17.00 uur te bestellen

3 gangen herfstmenu 18.95
In het menu zijn geen wisselingen mogelijk,
alle gerechten zijn wel los te bestellen tegen een meerprijs

Sissende garnalen
met knoflook uit de oven
of
Romige bloemkool-broccoli soep
met croutons
~
Bourgondisch beenhammetje
met een zoete gember-honingsaus
of
Gegratineerd ovenschoteltje
van kabeljauw, venkel en spekjes
~
Chocolade brownie
met warme bosvruchtensaus
(Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood/kruidenboter en
hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, mayonaise en salade)

Kleine salades en maaltijdsalades:
Alle salades serveren wij met stokbrood en kruidenboter.
Salade gerookte kipfilet
kaas, noten, spekjes en yoghurtdressing
Salade scampi`s
scampi`s afgeblust met chilisaus
Salade biefstukpuntjes
feta, olijf, zongedroogde tomaatjes en chilisaus
Lauw warme geitenkaassalade
geitenkaas, spekjes, ui en champignons in aceto balsamico
Salade van gerookte vissoorten
met cocktailsaus
Lauw warme kipsalade
warme kip in frambozendressing met noten en oude kaas

8.25
11.25
9.00
12.00
9.50
15.00
9.50
12.50
15.50
13.75

Voorgerechten:
Soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Brood met smeersels (kruidenboter,aioli en hummus)
Huisgemaakte tomatensoep (met gezoete room)
Soep van de week
Duo van soepjes
Frisse salade van krokante kip met mango en chilisaus
Rundercarpaccio
salade, spekjes, zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas
Verrassende bietencarpaccio met feta en balsamico

4.50
6.00
6.75
6.75
7.75
8.50
8.75

Hoofdgerechten:

Vlees:
Kipsaté met huisgemaakte satésaus en garnituur
Kogelbiefstuk met bruine pepersaus
Mixed grill (5 stuks) met kruidige stroganoffsaus
Heel piepkuiken met dragonsaus
Gyros ovenschotel met salade, tzatziki en naanbrood

12.75
16.50
18.75
16.50
13.75

Vis:
Scampi`s op Willeke`s wijze
Gebakken zeewolf op wilde rijst en kerrie-ananas saus

13.25
16.50

Pasta’s:
Pappardelle met rucola, pijnboompitjes en een romige truffelsaus

Wisselende schotel van vis of vlees met friet en salade

Hoofdgerechten voor de kleintjes: (alleen kinderen tot 12 jaar)
Frietjes met kroket of frikandel of kipnuggets en mayonaise
Kinderpannenkoek met een leuke verrassing

Nagerechten en ijs:

Tartufo, ijsbonbon van truffelchocolade en slagroom
Caprizzio, vanille-ijs met karamel en krokante chocolade
Huisgemaakte nougatine parfait met karamelsaus en slagroom
Kinderijsje bolletje vanille-ijs, slagroom en hagelslag
Dame blanche vanille-ijs met warme chocolade
Warme ‘Tarte Tatin’ van appel met kaneelroomijs en vanillesaus
Weckpotje met vanille-ijs, advocaat en slagroom
Weckpotje met vanille-ijs, warme kersen en slagroom

“De huiskamer van Oisterwijk”
Dorpsstraat 8, 5061 HK Oisterwijk
013-5284390
www.willekedendraaier.nl
info@willekedendraaier.nl

Volg je ons al op facebook, twitter of instagram?
11.75

Vis- en vleesgerechten worden geserveerd met garnituur, salade, friet en mayonaise.
Pasta’s worden geserveerd met stokbrood/kruidenboter

Daghap:

Willeke den Draaier

12.00

6.50
5.50

4.25
5.25
6.50
2.00
6.25
6.50
6.25
6.25

Op zoek naar een
gezellige locatie
voor een feestje?

Informeer eens vrijblijvend bij ons aan de bar.

Op zoek naar een leuk cadeau?
Geef een Willeke den Draaier cadeaubon!

