
De Babbelaar courant 
2018/2019

Verkeers-
hinder
Vanwege de 
herinrichting van 
de dorpsstraat, 
wordt er verkeers-
hinder verwacht 
vanaf november 
2018 t/m medio 
april 2019. 
Wij weten nog niet 
exact wat dit voor 
ons gaat 
betekenen, maar 
houdt rekening met 
een verminderde 
bereikbaarheid in 
deze periode.

2018 breekt vele records
- Warmste zomer in 3 eeuwen
- Droogste zomer sinds 1906
- Met 335 zonuren de meeste ooit
- Warmste nacht ooit 23,6 C
- Warmste 13 oktober ooit
- 6 keer zoveel wespen als normaal
- Record aanvraag plekjes in de schaduw
- Ruim 2500 kg ijsblokjes deze zomer

Winterseizoen
Per 5 november zijn wij 2 dagen in de 
week gesloten, de maandag en dinsdag. 
Vanaf 3 april zijn wij weer 7 
dagen in de week geopend! 
Ook zullen wij vanaf 2019 in ons café 
nieuwe openingstijden hanteren. Het 
café zal op maandag en dinsdag om 22.00 
uur gesloten zijn.
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Wegens het succes van afgelopen 
jaar, organiseren we ook dit jaar 
weer het Novemberfest! Zaterdag 10 
november is het zover. Haal de 
lederhosen en dirndls maar weer uit 
de kast! 
Nog interesse? Bel of mail ons even 
om te vragen of er nog plek vrij is! 
0118-581695  of 
info@debabbelaar-oostkapelle.nl 

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Wrap met kip 

2018/2019

Openingstijden
Vanaf 4 november t/m 2 april zijn wij maandag en dinsdag 
gesloten, m.u.v. feestdagen en vakanties. 
Op aanvraag zijn wij deze dagen ook geopend.

Restaurant & cafetaria:
Woensdag t/m zondag is de keuken geopend van: 
12.00 tot 20.00 uur

Wist je dat...?

...wij op de 
Oostkapelse dag 
650 kilo aardappels 
hebben verkocht.

De kleine 
VRIJMIBO
Vrijdag 30 november 
is het tijd voor 
de kleine vrijdag-
middagborrel. Van 
16:30 tot 18:30 uur 
één en al 
gezelligheid. 
Fluitje bier voor 
€ 1,- en gratis 
bitterballen.

De VRIJMIBO
Deze winterperiode 
organiseren wij 4 keer een 
gezellige vrijdagmiddag 
borrel. Elke keer met een 
leuke actie, hapjes van het 
huis, gezellige spelletjes 
en de muziek een tandje 
harder.

Data:
30 november
25 januari
22 februari
29 maart

Van 16.30 t/m 18.30 uur

Maandelijkse 
Menuplank
Zoals menig gast inmiddels 
gewend is, serveren wij elke 
maand een hoop lekkers 
buitenom de kaart. Deze vind 
je terug op onze menuplank. 
Hierop vind je elke maand 
onze wisselende burger en 
wisselend ijsdessert. 
Daarnaast hebben wij iedere 
maand een andere, verrassend 
lekkere cocktail, en 
serveren wij elke maand een 
wisselend vis of vlees 
gerecht. Elke eerste dag van 
de nieuwe maand vind je onze 
menuplank op Facebook en 
Instagram.

Volg je ons al?

@caferestaurantdebabbelaar

Wegens succes herhaald:
NOVEMBERFEST
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December

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Kaaskroket

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Broodjes rookworst

Spaarkas Party
 
Voor ieder die afgelopen jaar gespaard heeft 
is maandag 17 december dé avond. Vanaf 19:00 
uur serveren wij kipsaté en biertjes gespon-
sord door de wanspaarders en de Babbelaar.
Met als klap op de vuurpijl de uitbetaling.
Lijkt het je ook wat om mee te doen? We 
hebben nog plekjes vrij in de spaarkas.

Vier Kerst bij de Babbelaar
1e en 2e kerst serveren wij een 
heerlijk 5 gangen menu. Ook kun je deze 
dagen gewoon terecht voor één van onze 
heerlijke à la carte gerechten.

Amuse
**

Tataki van ossenhaas - couscous - 
Ras el Hanout

of
Gerookte zalm - avocado - wasabi 

**
Bouillon van bospaddenstoel - gerookte 

eendenborst - waterkers
**

“Beef Wellington” - balsamico aardappel 
- bloemkool en gepofte knofl ook 

of
Heilbot - cantharellen - risotto van 

pastinaak en salie  
**

Lava cake - tiramisu van framboos & 
witte chocolade 

€ 39,- 

Wist je 
dat...?
...wij het 
goedkoopste 
kopje koff ie 
serveren in 
Oostkapelle.

NEW YEARS 
PARTY 2019
Graag sluiten we 
2018 met jullie 
af om vervolgens 
knallend 2019 in 
te gaan. Onder 
het genot van een 
hapje, drankje en 
natuurlijk dans-
bare beats.

Wij zijn oudjaars-
dag de gehele dag 
geopend en sluiten 
de deuren pas weer 
om 04.00 uur in 
2019.

GRATIS 
DESSERT 
Omdat december al duur 
genoeg is geweest.
Bij bestelling van een 
voor- en hoofdgerecht 
krijgt u een dessert naar 
keuze van ons! 

Babbelaar open Darttoernooi 
Zondag 6 januari is het weer zover, 
het Babbelaar open Darttoernooi. Iedereen is welkom, of je 
nu de nieuwe Mighty Mike bent of nog nooit van je 
leven een pijl hebt vastgehouden. Aansluitend kun je weer 
onbeperkt spare ribs eten € 16,-.

Meld je aan bij de bar of bel 0118-581695
Er zijn 48 plaatsen vrij, vol = vol.

Iets minder kleine 
VRIJMIBO
Vrijdag 25 januari de iets 
minder kleine vrijdagmiddag 
borrel van 16:30 tot 18:30u. 
Flesje bier voor € 1,50,gratis 
kaas, worst en bitterballen.

Wist je dat...?

...al ons brood en gebak 
gebakken wordt door 
Bakkerij Vader.

SPORTWEDSTRIJDEN
Zoals je van ons gewend bent 
zenden wij zo vaak mogelijk 
live sportwedstrijden uit. 
Van voetbal tot Formule 1, 
kom gezellig bij de 
Babbelaar kijken!

2018/2019 2018/2019
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Februari

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Vegaburger

In het cafetaria: 
Snack van de maand: Calamares

De GROTE VRIJMIBO 
Vrijdag 29 maart is het zover: de grote VRIJMIBO! 

Happy HOURS van 16:30 tot 18:30 uur. 
Al onze drankjes 2 halen 1 betalen.

Heel veel snacks, kaas, worst en heerlijk belegde 
crostini`s, van het huis!

Frikandellen eet wedstrijd
Deze dag organiseren wij ook onze eerste Babbelaars 
frikandellen eet wedstrijd.
Deelname is helemaal gratis met als voorwaarde een 
minimum van 5 gegeten frikandellen. 
Lukt dit niet, dan reken je het aantal gegeten 
frikandellen gewoon af.
De winnaar eet een jaar lang iedere week een gratis 
frikandel in ons cafetaria. 

Diner bij kaarslicht
14 februari, de meest romantische dag van het jaar. Neem 
je geliefde mee, kom met je vrienden, familie of gewoon 
lekker alleen. Je hebt helemaal geen valentijn nodig om 
deze dag door te komen, maar wel lekker eten!

Alle lichten gaan uit, en de kaarsjes aan.

De al wat grotere 
VRIJMIBO
Vrijdag 22 februari de al 
wat grotere vrijdagmiddag 
borrel van 16:30 tot 18:30 
uur. Alle Mix drankjes & 
wijntjes € 2,50 en fl esjes 
bier voor maar € 1,50. 
Gratis kaas, worst en 
bitterballen.
 

Wist je dat...?
... wij altijd opzoek zijn 
naar enthousiaste, nieuwe 
collega`s

... onze verse 
frites gemaakt 
worden van 
aardappels uit de 
Zeeuwse klei

Sushi menu
Het van oorsprong 
zuid-oost Aziatische sushi 
is ondertussen niet meer weg 
te denken uit onze westerse 
wereld. Sushirollen, sashimi 
en Poké Bowls. Je vindt het 
in februari allemaal terug 
bij de Babbelaar.

Babbelaar Weizen
Heb je onze Babbelaar 
Weizen al geprobeerd? Een 
fris, licht en romig 
troebel tarwebier van lage 
gisting, speciaal voor de 
Babbelaar gebrouwen. 
Het bier heeft ook 
het Zeker Zeeuws 
streekkeurmerk. Dit 
keurmerk staat voor 
een in Zeeland of 
met Zeeuwse grond-
stoff en geproduceerd, 
duurzaam product. 
Die moet je geproefd
hebben! 

... wij afgelopen 
seizoen ruim 5000 
liter schepijs 
hebben verkocht.

...je altijd 
welkom bent om te 
kijken hoe wij 
zelf schrappen, 
pitten, 
stampen en 
bakken.

Wist je dat...
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Wanted:
You!

 
- Medewerker cafetaria

- Medewerkers bediening
- Frieten bakkers

- IJs meisjes (en jongens!)
- Afwassers
Bel: 0118-581695, 

mail: info@debabbelaar-oostkapelle.nl 
of loop even bij ons binnen!

info@debabbelaar-oostkapelle.nl - Dorpsstraat 18 - 0118-581695

Op zoek naar een locatie voor je feest? Jubilea, 
verjaardag, bruiloft, walking diner, BBQ, 
kinderfeestjes... bijna alles is mogelijk! 

Neem contact met ons op en we kijken samen wat we kunnen 
doen!


