
De eerste zomer bij de ‘vernieuwde’ 
Babbelaar zit erop! In de winter zullen 
wij natuurlijk niet stil zitten en or-
ganiseren wij diverse dagen, avonden en 
speciale menu’s, zodat u ook in de winter 
periode gezellig kunt komen ‘Babbelen’. 
In deze krant kunt u alles vinden wat wij 
de  komende maanden gepland hebben. 
Wij hopen jullie met onze 
wisselende menu’s en thema-avonden ook 
culinair te kunnen verrassen. 

De Babbelaar courant 
Dorpsstraat 18, Oostkapelle

De eerste zomer 
zit erop

Even voorstellen
Wiebe en Robert, jeugdvrienden 
en sinds 01-01-2017 de trotse 
nieuwe eigenaren van de 
Babbelaar.

Openingstijden

Robert brengt de meeste uren 
door in het 
cafetaria. Waar wij 
volgens het al decenium oude 
recept aardappels omtoveren 
tot onze bekende heerlijke 
verse friet.

Wiebe is veelal in het 
restaurant te vinden, waar hij 
ook vaak achter het fornuis 
staat.

Vanaf 5 november t/m 20 maart zijn wij 
maandag en dinsdag gesloten, m.u.v. 
feestdagen en vakanties. 
Op aanvraag zijn wij deze dagen ook ge-
opend.
Restaurant
De keuken:

Woensdag, donderdag 
en zondag
11.30 t/m 20.00
 
Vrijdag en zaterdag
11.00 t/m 20.30

Cafetaria

Woensdag, donderdag 
en zondag
11.30 t/m 20.00
 
Vrijdag en zaterdag
11.00 t/m 20.30



November
Het Novemberfest 
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ATB toertocht
Zaterdag 4 November. Start en 
inschrijven tussen 9 en 10 bij de 
Babbelaar binnen.

11 november is het zover, Babbelaars eerste 
grote Oktoberfest, alleen dan uh... ja in 
november! De Babbelaar wordt omgetoverd tot 
een Duits paradijs met lange tafels, pullen 
bier, Brätwurst und Schnitzels, en natuurlijk 
foute Duitse slagermuziek. 

Dresscode deze avond is natuurlijk: 
Oktoberfest stijl
Dirndls, lederhosen, vlechtjes en hoedjes, je 
kunt het zo gek niet verzinnen! 

Reserveer een tafel voor jou en je vrienden. 
info@debabbelaar-oostkapelle.nl 
of bel naar 0118-581695

Zeeuwse Tapas avonden!
In de weekenden van 17 t/m 19 november en 
24 t/m 26 november zijn het de Zeeuwse 
Tapas avonden bij de Babbelaar. Heerlijk 
tapas menu met heel veel lekkers van 
Zeeuwse bodem.

• Kreukeltjes en krabscharen
• Weckpotje met Zeeuwse garnalen 
• Crostini’s met buikspek en 
  mosterddressing 
• Gewokte mosselen met gember, kokos 
  en citroengras
• Soep van Zeeuwse strandkrabben
• Tartaar van zeeuws rundvlees met 
  piccalilly en aardappelchips 
• Kaas van Schelllach met oma’s 
  appelchutney op roggebrood 
• Crème brûlée van vanille met bolusijs

  € 29,50 per persoon

Sportwedstrijden          

Live uitgezonden voetbal
Zondag 5 november:
Ado - Feyenoord 12:30  
Ajax - Utrecht 14:30 
PSV - FC Twente 16:45

Zaterdag 18 november:
Feyenoord - VVV 18:30 
Nac Breda- Ajax 20.45  

Zondag 19 november:  
Zwolle - PSV 14:30  

Zaterdag 25 november: 
Onze Joost jarig 
Groningen - Feyenoord 19:45

Zondag 26 november:
Ajax - Roda JC 12:30 
Excelsior - PSV 14:30

Live uitzendingen F1
GP Brazilie 12 november
GP Abu Dhabi 26 november

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Kip-/Champignonkroket € 2,-
De hele maand november zijn alle softijs dips helemaal gratis. Op = Op !
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December
Kerstmarkt
Vrijdag 8 december is 
het weer kerstmarkt 
in de Dorpsstraat wij 
zullen hier staan met 
heerlijke worsten van 
de BBQ en Glühwein.

Erwtensoep
Heel de maand december 
kun je je binnen 
lekker komen opwarmen 
bij de openhaard onder 
het genot van een kop
huisgemaakte 
erwtensoep. 

Van de jager
Buitenom de menukaart 
hebben wij deze 
hele maand een 
wildgerecht, dit 
gerecht is afhankelijk 
van dat wat de jager 
ons brengt.

Eerste en tweede kerstdag is het restaurant 
de gehele dag geopend. Beide kerstdagen 

serveren wij naast onze a la carte ook een 
4 gangen kerstdiner.

Carpaccio van hert met Zeeuwse appelchutney, 
overjarige kaas van 

Schellach en piccalilly mayonaise 
of

Tartaar van zalm met gefrituurde 
inktvisringen, limoen en wakamé 

***
Soep van hete bliksem met zure room en 

Zeeuws spek 
*** 

Op de BBQ geroosterde diamanthaas met een 
jus van bietjes en Marokkaanse specerijen

of
Gebakken kabeljauwhaas met gamba en saus van 

schaaldieren
***

Crème brûlée van steranijs, stoofpeer en 
bolusijs

€ 32,50 

Sportwedstrijden          

Live uitgezonden voetbal
Zaterdag 2 december:
Twente - Ajax 18:30
Feyenoord - Vitesse 20:45 

Zondag 3 december:
PSV - Sparta 14:30 
  
Zondag 10 december:
FC Utrecht - Feyenoord 14:30
PSV - Ajax 16:45 

Woensdag 13 december
Groningen - PSV 18:30
Feyenoord - Heerenveen 20:45

Donderdag 14 december:
Ajax - Excelsior 20:45 

Zaterdag 16 december:
PSV - Ado 19:45

Zondag 17 december:
Sparta - Feyenoord 12:30
AZ - Ajax 14:30

Zaterdag 23 december:
PSV - Vitesse 19:45

Zondag 24 december: 
Ajax - Willem 2 14:30
Feyenoord - Roda JC 16:45
   
PDC World Championship 2018 
14 december t/m 01 januari

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Kwekkeboom zuurkool kroket met rookworst € 2,-
1ste Kerst gesloten | 2de Kerst geopend

NEW YEARS PARTY 2018 
Na een succesvolle eerste editie 
willen we ook dit jaar graag weer met 
jullie, onder het genot van een 
hapje, drankje en een vuurpijltje 
2018 inluiden. 
Wij zijn oudjaarsdag de gehele dag 
geopend en we sluiten de deuren pas 
weer in de vroege ochtend van 2018.

Vier kerst bij de Babbelaar



Januari
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De Babbelaar 
wenst iedereen 
een gelukkig en 
gezond 2018!

Babbelaar Open Darttoernooi 
Na 2 succesvolle edities 
organiseren wij 13 januari 
weer een gezelligheids 
darttoernooi, inschrijven 
kan weer via de mail, 
telefonisch en aan de bar.
Dit jaar zullen we werken 
met een winnaars- en een 
verliezerspoule zo dat het 
des te langer spannend 
blijft.
Aansluitend maar natuurlijk 
ook tijdens het darttoernooi 
is het onbeperkt Spareribs 
eten voor slechts € 15,- 

Amerikaans dinen
Na 3 weken al onze goede voornemens te 
hebben gevolgd mogen we wel weer een 

beetje smokkelen. Wij hebben daarom de 
laatste 2 weken van deze maand een 

Amerikaanse menu.

American Crabcakes met coleslaw en een 
yoghurtdip 

***
Runderburger van 250 gram met cheddar, 

bacon, ui en chefs BBQ sauce 
***

Pancakes met blueberries 
en vanille milkshake 

€ 27,50

Sportwedstrijden
Live uitgezonden voetbal
Zondag 21 januari:
Ajax - Feyenoord 14:30  
Heracles - PSV 16:45

Zaterdag 27 januari:
FC Twente - PSV 19:45

Zondag 28 januari:
FC Utrecht - Ajax 12:30
Feyenoord - Ado 14:30

In het cafetaria: 
Snack van de maand: American Hotdog € 3,50

Rondje door Azië
Om de goede voornemens allemaal vast te 
houden beginnen we de 2 eerste weken van 
januari met een reis langs verschillende 

gzonde aziatische specialiteiten. 

Sushi, zalm sashimi en  een loempia van 
gamba met een wasabi mayonaise

***
Noodles met een rode curry gevuld met 
oosterse groenten, kip en garnalen

***
Sticky rice met gebakken ananas en 

spekkoek

€ 27,50
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Februari
Roadtrip European style

Voor de kortste maand van het jaar 
laten we ons de 1ste 2 weken 

inspireren door landen niet ver hier 
vandaan we maken een trip door Europa

Antipasti van verschillende Italiaanse 
lekkernijen 

***
Paella met oa: schol, gamba, kip en 
chorizo en een saus van geroosterde 

paprika
***

Tarte Tatin met vanille ijs en een 
macaron de Paris 

€ 24,50

De Grote VRIJMIBO
Vrijdag 9 februari houden wij de 
gezelligste vrijdagmiddagborrel van 
Oostkapelle. Van 17:00 tot 18:00 
HAPPY HOUR. En speciaal voor Aard 
bitterballen en frikandellen van het 
huis!

Candlelight Diner 
Woensdag 14 februari de meest 
romantische dag van het jaar 
zetten wij alle lampen uit en 
de kaarsen aan voor een romantisch 
Candlelight Diner. Voor alle koppels 
die reserveren hebben wij een leuke 
verrassing.

Viva la Mexico
Voor de laatste 2 weken van februari gaan we 

het weer verderop zoeken, we gaan 
richting Zuid-Amerika. Mexico wel te 
verstaan een geheel mexicaanse menu.

Tortilla chips met Guacamole en 
tomatensalsa                                                                                   

***
Rijk gevulde maissoep 

*** 
Fajita Surf en turf

mals gebakken ossenhaaspuntjes, gamba en 
verse groente 

*** 
Fruit Empanada`s 

€ 28,50

90`s Party
Zaterdag 17 februari draait onze huis DJ,
DJ Elwin alle knallers uit de 90`s verkleed 
of niet laten we er een feestje van maken 
tot in de late uurtjes. 

Sportwedstrijden

Live uitgezonden voetbal
Zaterdag 3 februari: 
PSV - PEC Zwolle 19:45
 
Zondag 4 februari:
VVV - Venlo Feyenoord 14:30 
Ajax - NAC Breda 16:45 

Woensdag 7 februari:  
PSV - Excelsior 18:30
Roda JC - Ajax 20:45 

Donderdag 8 februari:
Feyenoord - FC Groningen 20:45

Zaterdag 10 februari: 
Sparta - PSV 19:45    

Zondag 11 februari:
Ajax - FC Twente 12:30                       
Vitesse - Feyenoord 14:30

Zondag 18 februari:
Feyenoord - Heracles 14:30
PEC Zwolle - Ajax 16:45

Zondag 25 februari:
Ajax - ADO Den Haag 12:30 
Feyenoord - PSV 14:30 

In het cafetaria: 
Snack van de maand:
kaas-kebabsouflesse € 1,80
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Sportwedstrijden
Live uitgezonden voetbal

Zaterdag 3 maart
PSV - FC Utrecht 18:30  
NAC - Feyenoord 20:45 

Zondag 4 maart
Vitesse - Ajax 14:30

Zaterdag 10 maart
Willem II - PSV 19:45

Zondag 11 maart
Ajax - Heerenveen 14:30 
Feyenoord - AZ 16:45

Zaterdag 17 maart
PSV - VVV Venlo 19:45 

Zondag 18 maart 
Sparta - Ajax 14:30 
PEC Zwolle -  Feyenoord 16:45
 
Zaterdag 31 maart 
PSV - NAC Breda 19:45

Zondag 1 april
FC Groningen - Ajax 14:30
Feyenoord - Excelsior 16:45

Babbelaar vs Carnivoren

De maand Maart gaan we voor Vlees en met 
vlees bedoelen wij grote stukken vlees.
Steaks is wat we gaan bereiden deze 

maand. Iedere week zetten wij een andere 
steak in de etalage.

Wat gaan wij zo al serveren.

Grain fed Rib eye 250 gram
T-bone steak 450 gram
Entrecote 300 gram

Kogelbiefstuk op gewicht 
gesneden naar wens.

(Hoe zwaar durf jij te gaan)

Ook de visliefhebbers laten wij in Maart 
niet in de steak.

We serveren deze maand buitenom de kaart 
een Gamburger, is dat wat je denkt dat 
het is? Goedgedacht, het is een burger 

gemaakt van Gamba’s.
Deze maken wij compleet met een knoflook-
crouton en een limoen/chili mayonaise.

WK suikerzakjes werpen

Zondag 11 Maart organiseren wij het 1ste 
officiële WK Suikerzakjes werpen.

Deze sport is op een rustige zondagmiddag 
ontstaan en uitgegroeid tot 1 van de 

favoriete bezigheden van menig 
cafébezoeker in de babbelaar.

Het WK wordt gesponsord door Pelican 
Rouge en zij zullen ook een heel mooi 

prijzenpakket samenstellen. 

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Halve kip € 5,95

foto’ van boven
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Evenementen kalender
November

December

26 2e kerstdag

Januari

Februari Maart

03 t/m 7 rondje door 
Azië

Bent u op zoek naar een locatie voor een feestje, jubileum, verjaardag, 
bruiloft, BBQ of bijvoorbeeld een walking diner?
Neem gerust contact met ons op of loop even binnen en vraag naar de 
mogelijkheden.
En wist u al dat de ruimte boven het cafetaria ook zeer geschikt is voor 
kinderfeestjes

Info@debabbelaar-oostkapelle.nl - Dorpsstraat 18 - 0118-581695
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You!
- Zelfstandig werkend kok

- Keuken medewerkers
- Bediening medewerkers

- Frieten bakkers
- IJs meisjes (en jongens!)

- Cafetaria medewerkers

Bel 0118-581695, mail info@debabbelaar-oostkapelle.nl 

of loop even bij ons binnen!


