PANNENKOEKEN

DEN DRAVER

5,90 HUISBEREIDE APPELSTRUDEL
5,70
7,10
6,30
7,10 appelstrudel natuur
7,80
8,60 appelstrudel met ijs
appelstrudel met room
7,80
9,30
WAFELS appelstrudel met ijs en room

pannenkoek met siroop / konfituur
pannenkoek met suiker
pannenkoek met ijs
pannenkoek met room
pannenkoek met ijs en room

BRUSSELSE

SNACKS
croque den draver
salami I kaas
croque monsieur
croque madame
croque hawaï
croque bolognaise
croque videe
toast videe
uitsmijter met kaas en hesp
toast cannibale
préparé I kappertjes I uitjes

PIMP YOUR DESSERT

TOT 18H

maak je dessert extra speciaal

wafel met suiker
wafel met ijs
wafel met room
wafel met ijs en room
wafel met boter

5,70
7,10
7,10
8,60
5,90

aardbeien
banaan
vers fruit
krieken
chocolade saus
advocaat

2,50
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00

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
advocaat ( eigenbereiding ) 5 bollen
kriekske ( warme krieken ) 3 bollen
warme krieken 5 bollen
poire belle helene 5 bollen
peche melba 5 bollen
ne frut ( marsepein ) 3 bollen
normande ( appeltjes en cake ) 3 bollen
macedoineke ( fruitcocktail en grenadine ) 3 bollen
El Pirat ( rum & rozijnen ) 3 bollen

6,00
7,50
8,00
10,00
13,00
7,50
9,50
16,00
7,00
9,00
15,00
12,00
9,00
11,00
11,00
11,00
11,50
11,50
9,50
11,00

PIMP YOUR ICE CREAM
extra caramelsaus / grenadine
extra eigenbereide chocoladesaus
extra eigenbereide advocaat
extra slagroom

verse soep

6,00

10,00
11,50
11,50
14,00
14,00
13,00
12,00
11,00

lasagne
spaghetti bolognaise

13,00
13,00

omelet natuur
omelet champignons
spek met eieren
boerenomelet

7,00
9,00
9,00
12,00

ui I spek I tomaat I champignon I kaas

SALADES

geserveerd met brood

BURGERS

1,00
1,50
2,00
1,50

COCKTAIL COUPES
mandarin napoleon ( alcohol ) 3 bollen
orange ( witte wijn ) 3 bollen
pina colada ( alcoholvrij ) 3 bollen
sex on the beach ( vodka ) 3 bollen
mojito ( rum ) 3 bollen
cafe glace ( amaretto )
tequila sunrise ( tequila )
cosmopolitan ( vodka & triple sec )

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

IJSCOUPES VERS FRUIT
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
Red Fruits ( ijsroom in witte chocolade I merengue)
ananas 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 )

9,00
11,00
9,00
10,00
11,50
11,00
10,00
12,00
13,00
14,00
15,00
18,00
35,00

gemengde fruitschotel zonder ijs

8,50

Weekdagen: doorlopend
Weekend: van 12h - 14h & 17h tot 21h

Wij bereiden enkel vanille ijs
Al onze coupes zijn slagroom inbegrepen

IJSKAART

10,50

Hawai Style
ananas I kaas I sla I tomaat I coctailsaus
Greek Style
aubergine I fetakaas I tzatziki I olijven I rucola
Italian Style
pestomayonaise I mozzarella I tomatensalsa I copa I rucola
Wikkie Burger
spiegelei spek I parmazaanse kaas I truffelmayonaise

17,00
17,00
17,00
18,50

11,00
18,00
12,50
13,00
12,50
15,00
15,00
16,50

FINGERFOOD

VIS &geserveerd
VLEES
met frietjes I wedges I puree
videe met fris slaatje
stoofvlees met fris slaatje ( gemaakt met Draverbier )
scampi stoofpotje ( cocos & rode curry )
vispannetje

salade hesp
salade grijze garnalen
salade préparé
salade kip
salade spek
salade scampi
caesar salade
salade geitenkaas (spekjes)

15,00
15,00
15,00
18,00

tortilla chips met dipsaus
olijven
manchego kaas
tapas bordje ‘den draver’

7,50
4,00
5,00
13,00

Bij al deze gerechten zijn frietjes, wedges of puree ingbegrepen

Kinderen:
curryworst met frietjes

7,50

VOOR ONZE KLEINE GENIETERS
kinder croque
kinder croque madame
supplement groentjes
kinderspaghetti

5,00
7,00
1,00
7,00

pannenkoek ( 1 ) witte/bruine suiker of siroop 3,00

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

2,00
2,50
4,00
5,00
7,50
5,00
7,00
5,00

KOFFIES &
WARME DRANKEN
mokka
espresso
espresso decafeïne
potje koffie
cappuccino met room
cappuccino met melkschuim
latte macchiato
warme chocolademelk
warme chocolademelk met slagroom

FRISDRANKEN

KOFFIES MET
EEN EXTRAATJE
2,60
2,60
2,60
4,90
2,90
2,80
2,80
2,90
3,20

latte macchiato vanille
latte macchiato cocos
latte macchiato hazelnoot
latte macchiato caramel

2,90
2,90
2,90
2,90

grand cafe
( koffie, grand marnier & zoetigheid )
grand cappuccino
( cappuccino, grand marnier & zoetigheid )
hazelnootkoffie
thee : natuur, melk, citroen, rozebottel, 2,60
cafe Madagascar
framboos
( koffie, Mora Mora & zoetigheid )
Mora Mora: likeur op basis van rum

5,60
5,90
3,10
8,10

MIGHTY LEAF TEA
bombay chai zwarte theebladeren met subtiele hints van peper, sinaasappel, kaneel, kardemom en 3,80
kruidnagel vormen onze chai, indiase woord voor thee

spring jasmine arabische jasmijnbloesem met organische groene theebladeren uit china
white orchard heerlijke meloen en perzik vermengd met zuivere witte theebladeren uit china
african nectar afrikaanse rooibostheebladeren vermengd met tropisch fruit en bloesem
ginger twist een harmonieuze mengeling van citroengras, tropische vruchten en munt, pittig
gemaakt met gember
wild berry hibiscus een levendige en zoete kruidenthee van tart hibiscus gemengd met een
weelderige mix van de vlierbes, bosbessen en aardbeien

MAJES T
green is wereldwijd bekend om zijn groene
3,20
kleur, sterke geur, zoete smaak en mooie
bladen. De smaak is heerlijk zoet
met een lichte nasmaak van verse olijven
golden chamomille is bekend als rustgevende
3,20
theesoort met zijn subtiel aroma en fijne
smaak. Golden Chamomille
bevordert de nachtrust en heeft een positieve
werking op uw spijsvertering
earl grey is eeuwenlang één van de distinctiefste 3,20
en populairste thee soorten van de wereld.
Licht verrijkt met Bergamot, bekoort het aroma
en de smaak van miljoenen theedrinkers over
de hele wereld

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

INTERNATIONALE KOFFIE
ierse koffie ( whiskey )
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 )
amaretto Special

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

( warme amaretto met ijs en room )

MUNT THEE
natural mint een verfrissende thee voor het begin van de dag. Natural Mint is een heerlijke 3,60
versie van de traditionele Engelse mint thee en is gemaakt van hele pepermuntbladen
verse munt thee
3,80
oosterse munt thee potje oosters groene thee met verse munt en rietsuiker
4,30

coca-cola, coca-cola zero, sprite, fanta
kidibul
chaudefontaine plat / bruis
chaudefontaine 0,5l plat / bruis
bitter lemon, tonic, agrum
lipton ice-tea 33cl, lipton ice-tea green 33cl
minute maid sinaasappelsap, pompelmoes,
appel, multivitamine, appelkers
cécémel, fristi

2,60
2,80
2,60
4,90
2,60
2,90
2,80
2,60
2,70

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

6,00
8,60
8,60
5,10
5,10
5,30
4,60

GEESTRIJKE DRANKEN
cognac courvoisier
whiskey tullamore dew
amaretto di saronno
calvados
grand marnier
brugal anejo rum
advocaat ( eigenbereiding )
baileys
elexir d’anvers
cointreau
belroys wodka

8,00
7,00
6,50
9,00
8,00
9,00
6,50
6,50
7,00
7,00
9,00

BIEREN OP FLES
vedett
de koninck
de koninck tripel d’anvers
la chouffe blond
duvel
maredsous donker
maredsous blond
draver bruin
draver tripel
liefmans
jupiler 0,0%
vedett white
tank 7

alc.
5,2 %
5,2 %
8,0 %
8,0 %
8,5 %
8,0 %
6,0 %
8,5 %
8,5 %
6,0 %
0,0 %
4,7 %
8,5 %

3,00
2,90
3,70
3,70
3,60
3,80
3,80
3,60
3,60
3,00
2,60
3,00
3,70

WIJNEN & BUBBELS
klein flesje witte wijn ( 25 cl )
klein flesje rosé wijn ( 25 cl )
klein flesje rode wijn ( 25 cl )
klein flesje cava ( 20 cl )

6,00
6,00
6,00
7,00

sangria met vers fruit rood/wit ( seizoen )

7,50

fles huiswijn wit
fles huiswijn rood
fles huiswijn rosé
fles cava

20,00
20,00
20,00
26,00

COCKTAILS
Gin Tonic
Belroy’s london dry gin
Buss Grapefruit
Buss Raspberry
Flowerblossom Gin by AKG
Draver Gin
The spy’s cooler Belroy’s Vesper Martini
( Vesper Martini met elderflower tonic )
Negroni spritz Belroy’s Negroni
( Negroni met tonic )
President’s Cup Belroy’s El Presidente
( Smaakvolle rum-cocktail met ice-tea green )
Negroni Belroy’s Negroni
( Dé Italiaanse apero cocktail bij uitstek )

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
8,50
8,50
8,50
8,50

