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September een mooie nazomer maand?
Een mooie nazomer, daar hopen we op. De maand augustus bracht
ons mooi weer en met ons uitgebreide terras konden we iedereen
voorzien van een zitplaats met inachtneming van de 1,5 meter regel.
Per 1 september mogen we enkel nog terras aan de overkant van de
straat en zal de straat niet afgelsoten worden voor verkeer. We willen
u er dan ook op attenderen goed uit te kijken met oversteken als u
aan de andere kant van de dorpsstraat zit.
Tijdens het dere weekend van september hebben we naast onze
gewone kaart heerlijke tapasgerechten. Met een zonnetje erbij waant
u zich toch nog even in Spanje. Reserveren voor dit weekend kan
gewoon via het reserveringsformulier op onze website of telefonisch.
Voor de wintermaanden zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden
buiten. Op dit moment is er vanuit de gemeente nog geen
goedkeuring voor een winterterras. We hopen daar zo spoedig
mogelijk verandering in te kunnen brengen zodat we jullie sfeervol
kunnen ontvangen tijdesn deze wintermaanden.
Het aantal zitplaatsen binnen is beperkt. Wij adviseren u daarom ook
op tijdig een plaats te reserveren zodat u zeker bent van een zitplaats.
Wij zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk plaatsen te realiseren
met inachtneming van de regels vanuit de overheid. U bent op dit
moment ook verplicht om uw gegevens achter te laten voor het
contactonderzoek. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en
vernietigen ze na de gestelde termijn van de overheid.

Agenda
6 september

Koopzondag

18-20 september

Tapas-Weekend

1 oktober

Start bockbier
seizoen

4 oktober

Koopzondag

16-18 oktober

Duits Weekend

1 november

Koopzondag

7 november

Spaarkasfeest

29 november

Extra
Koopzondag

6 december

Koopzondag

20 december

Extra
Koopzondag

Hopelijk tot snel in een corona-proof Willeke!

Winactie!! Welk broodje mis jij op onze lunchkaart?
Vanaf 1 oktober krijgen we een nieuwe lunch en dinerkaart. De
keukenbrigade is druk bezig met het bedenken van nieuwe
gerechten. Toch vonden we het leuk om u ook eens inspraak te
laten hebben in onze nieuwe menukaart.
Welk broodje of salade mist u nog op onze lunchkaart? Of welke
oude topper moet snel weer terug komen op onze menukaart?
Mail het naar mayk@willekedendraaier.nl of lever een briefje in
bij onze medewerkers. Onder alle inzendingen verloten we een
lunch voor 2 personen.

Wist u dat..

Willeke ook na de
corona-sluiting nog
steeds een koffie
spaarkaart heeft.
Vraag ernaar bij de
bediening.

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag: 9:00 tot 21:00
Vrijdag: 9:00 tot 00:00
Zaterdag en Zondag: 9:00 tot 21:00
Onze keuken is iedere dag
tot 21:00 geopend!

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

