
Het Draver team heet u welkom
vanaf donderdag tot en met 

maandag vanaf 12 uur.
Vanaf 1 juli tot en met de laatste zondag

van augustus elke dag geopend vanaf 
12 uur.

Onze sluitingsuren wijzigen naargelang de seizoenen
hiervoor kan u steeds terecht op onze 

website
www.dendraver.com

Den Draver
tel. 03 464 09 05

Vraag naar onze feestfolder !

al onze prijzen zijn dienst en btw inbegrepen - vraag naar onze allergenenkaart - 1 rekening per tafel 
alle honden groot of klein zitten op de grond 

Snacks Snacks 

Supplementen

stokbrood kaas
stokbrood hesp
stokbrood prepare
martino

croque den draver ( salami en kaas )
croque monsieur
croque madame
croque hawai
croque bolognese
croque videe
toast videe
uitsmijter met kaas en hesp
toast cannibale (prepare, kappertjes en uitjes) 

smos met kaas
smos met hesp
smos met kaas en hesp
smos met prepare
smos martino

Volgende snacks worden geserveerd met brood

verse soep
kaasbord met garnituur
videe (eigenbereiding)

lasagne
spaghetti (eigenbereiding)

sla met hesp
sla met kaas
sla met grijze garnalen ( met 200 gram grijze garnalen)

sla prepare
sla met kip
sla met spek

omelet natuur
omelet champigons
spek met eieren
boerenomelet 

extra spaghettisaus
extra slaatje 

Kindergerechten Kinderijsjes

boke choco
kinderkrokske
kinderspaghetti

sneetjespannenkoeken witte suiker
sneetjespannenkoeken bruine suiker
sneetjespannenkoeken siroop

baby-ijsje met 1 bol
baby-ijsje diabeet 
kinderijsje ( 2 bollen )
kinderijsje diabeet
kinderijsje met banaan
kinderijsje met fruitcocktail
kinderijsje met aardbeien
kinderijsje met krieken

Alleen voor kindjes tot 12 jaar

Fingerfood

tortilla chips met dipsaus

den OntbijtOntbijt
elke tweede zondag van de maand

van 9u tot 11u

glaasje bubbels
glaasje vers sinaasappelsap
koffie of thee a volonté

ontbijtbuffet bestaande uit:

stokbrood, pistolets, croissant, 
minikoffiekoeken

glutenvrije pistolets (enkel op bestelling)

assortiment charcuterie, 
kazen, slaatjes, confituren, ontbijtgranen, yoghurt, 

verse fruitsla
gerookte zalm 

eitje naar keuze 
(roerei, spiegelei, zacht of hard gekookt)

gebakken spek

dessertenbuffet

Volw. : € 20,00 /P.P.
Kind : € 10,00 /P.P.
Enkel op reservatie ! 

den



den

Koffies en warme dranken Koffie met een extraatje

mokka
espresso
espresso groot
espresso decafeine
espresso decafeine groot
potje koffie
potje koffie decafeine
filter koffie
warme melk
warme chocolademelk (huisbereid)
warme chocolademelk (huisbereid) met slagroom
cappuccino met room
cappuccino met melkschuim
latte macchiato

latte macchiato vanille
latte macchiato cocos

grand cafe 
    ( koffie, Grand Marnier & zoetigheid )
grand cappuccino
     ( cappuccino, Grand Marnier & zoetigheid )
hazelnootkoffie

Mighty Leaf tea

Gewone thee

Organic Earl Grey is gemaakt van rijke organisch geteelde zwarte 
theebladeren en gouden knoppen met een vleugje citroenachtige 
organische bergamot. 

Organic African Nectar Afrikaanse rooibostheebladeren vermengd 
met tropisch fruit en bloesem

Bombay Chai Zwarte theebladeren met subtiele hints van peper, 
sinaasappel, kaneel, kardemom en kruidnagel vormen onze chai, 
Indiase woord voor thee. 

Organic Mint Melange Nieuwe energie dankzij verfijnde marokkaanse 
muntbladeren, een mooi afgeronde infusie met zoete, blijvende smaak

Organic Hojicha Green Tea Langzaam geroosterde organische 
groene theebladeren zorgen voor deze rijke nootachtige smaak.

Chamomille Citrus thee om rustig te genieten, kalmerende egyptische 
kamillebloempjes met subtiele fruitstukjes

Organic Spring Jasmine Arabische jasmijnbloesem met organische 
groene theebladeren uit China

Ginger Twist een harmonieuze mengeling van citroengras, tropische 
vruchten en munt, pitteg gemaakt met gember

Green Tea Tropical Groene theebladeren met zoete tropische 
vruchten, antioxidant, rijke smaak

Wild Berry Hibiscus Een levendige en zoete kruidenthee van tart 
hibiscus gemengd met een weelderige mix van de vlierbes, bosbessen 
en aardbeien 

White Orchard Heerlijke meloen en perzik vermengd met zuivere 
witte theebladeren uit China

Cherry Lemon Green Tea Groene thee met een levendige smaak 
Vrolijke kers en pittige citroen zeste maken een gladde groene thee 
Uniek, helder en verfrissend.

rombouts
 thee natuur, thee citroen, thee melk
lipton
 rozenbottel
 framboos
verse muntthee
oosterse gezoete verse muntthee
potje oosterse groene thee met 
verse munt en rietsuiker

Internationale koffie

ierse koffie ( whisky )
franse koffie ( cognac )
parijse koffie ( grand marnier )
antwerpse koffie ( elexir d’anvers )
cubaanse koffie ( bruine rum ) 
normandische koffie ( calvados ) 
italiaanse koffie ( amaretto ) 
russische koffie ( vodka ) 
vlaamse koffie ( jenever )
draver koffie ( cointreau )
baileys koffie ( baileys )
bombardino ( een heerlijke italiaanse apres ski )
amaretto Special ( warme amaretto met ijs en room ) 

Frisdranken

coca-cola, coca-cola zero, sprite, fanta
kidibul
chaudefontaine plat / bruis
chaudefontaine 0,5l plat / bruis
sanpellegrino
gini, tonic, agrum
lipton ice-tea 33cl, Lipton ice-tea green 33cl
Minute Maid
   sinaasappelsap, pompelmoes, appel, multivitamine, appelkers
koude melk, cecemel, fristi

Bieren

Aperitieven

vedett
de koninck
la chouffe blond
duvel
maredsous donker
maredsous blond
draver bruin
draver tripel
liefmans
jupiler 0,0% ( alcoholvrij bier )

campari natuur
campari orange
pisang ambon orange
sherry dry / medium
porto wit / rood
martini wit / rood / fiero
crodino ( alcohol vrij )

Wijnen & Bubbels

Geestrijke dranken

klein flesje witte wijn
klein flesje rose wijn
klein flesje rode wijn
klein flesje prosecco
rose pompelmoes
sangria met  vers fruit rood/wit

fles huiswijn wit
fles huiswijn rood
fles huiswijn rose
fles cava 

cognac couvoisier
whiskey tullamore dew
amaretto di saronno
calvados
grand marnier
snow leopard vodka
brugal Añejo Rum
shack spiced rum
advokaat (eigenbereiding)
baileys
elexir d’anvers
cointreau

Tagliatelli van pannenkoeken

Huisbereide Appelstrudel

met ijs, aardbeien, room en advokaat
met ijs, aardbeien, room en chocolade
met ijs, banaan, room en advokaat
met ijs, banaan, room en chocolade
met ijs, krieken en room

appelstrudel natuur
appelstrudel met ijs
appelstrudel met room
appelstrudel met ijs en room
appelstrudel met fruit en room
appelstrudel met fruit, ijs en room
appelstrudel met banaan en room
appelstrudel met banaan, ijs en room
appelstrudel met aardbeien en room
appelstrudel met aardbeien, ijs en room

Wafels Ons wafelseizoen loopt vanaf de 3e zondag van september
t.e.m de laatste zondag van april (12.00 u tot 18.00 u)

wafel natuur
wafel met suiker
wafel met boter
wafel met room
wafel met ijs 
wafel met ijs en room
wafel met krieken en room
wafel met krieken, ijs en room
wafel met banaan en room
wafel met banaan, ijs en room
wafel met fruit en room
wafel met fruit, ijs en room
wafel met aardbeien en room
wafel met aardbeien, ijs en room

Ijskaart 

Ijscoupen met vers fruit 

vanille 3 bollen
diabeetijs 3 bollen
vanille 5 bollen
diabeetijs 5 bollen
vanille 10 bollen
dame blanche 3 bollen
dame blanche 5 bollen
dame blanche 10 bollen
caramel 3 bollen
caramel 5 bollen
caramel 10 bollen
advokaat (eigenbereiding) 5 bollen
kriekske (warme krieken) 3 bollen
warme krieken 5 bollen
poire belle helene 5 bollen
peche melba 5 bollen
coupe orange 
   (mandarijntjes, witte wijn, sinaasappelsap) 3 bollen
cafe glace (alcohol) 3 bollen
ne frut (marsepein) 3 bollen
normande (appeltjes en cake) 3 bollen
macedoineke (fruitcocktail en grenadine) 3 bollen

extra caramelsaus / grenadine
extra eigenbereide chocoladesaus (valrhona chocolade)
extra eigenbereide advokaat
extra slagroom 

Wij bereiden enkel vanilleijs. Al onze ijscoupen zijn slagroom inbegrepen.
Voor onze gasten met diabeet en alergieproblemen hebben wij alergenenijs.

fruitje 3 bollen
gemengd fruit 5 bollen
banaantje met chocolade 3 bollen
banaan natuur 5 bollen
banaan chocolade 5 bollen
banaan pisang 5 bollen
aardbeitje 3 bollen
aardbeien 5 bollen
pina colada (alcoholvrij) 3 bollen
mandarin napoleon (alcohol) 3 bollen
ananas 5 bollen
druiven 5 bollen
den draver 7 bollen
verrassingscoupe ???? bollen
trio (coupe voor 3 personen met 3 aparte 
porties ijs van 5 bollen en een mooi fruitstuk)

gemengde fruitschotel zonder ijs
aardbeienschotel zonder ijs Verwenassortiment

keuze warme dranken:
koffie / latte macchiato / warme melk
warme chocolademelk / lipton of rombouts thee
mighty leaf tea

Verjaardagscoupe
Verjaardagscoupe:
hiervoor graag hobby of beroep van de jarige doorgeven !

Huwelijksverjaardag 2 personen 

Deze coupen zijn enkel te verkrijgen op bestelling en bij 
vooruitbetaling.
   Vraag naar ons fotoboek !  

(Tijdens weekdagen enkel op bestelling)


