
netwerk: De Oude Jan
wachtwoord: heineken

Za 6 apr  Biertocht Delft lente editie

Vr 26 apr  Koningnach met PAulFrAnk & Friends

Za 27 apr  Koningsdag Spektakel met The Clarks,  

Layon Nais en Noot & Knaap

Za 22 juni Verjaardagsfeest Cafe de Oude Jan

Za 1 juni	 	Champions	league	finale	op	groot	 

scherm buiten

Zo 28 juli Indo Rock Festival

Vr 23-Zo 25 aug Jazz Festival Delft

Geniet van ons  
‘Onwijs’ blond bier
De heren van Café de Oude Jan hebben een 
passie voor speciaal bier. In 2014 hebben 
zij samen met vaste gasten hun eigen 
speciaalbier gebrouwen waar het café trots 
op is. Het bier is vervaardigd in eigen (hobby) 
brouwerij met een capaciteit van 50 liter en 
na een aantal verschillende proefbrouwsels, 

is er een mooi recept uitgekomen. Het is een 
blond bier geworden wat zich kenmerkt door 
6,3% alcohol. Het heeft veel hop en hierdoor 
een	flinke	bitter,	maar	door	het	gebruik	van	
fruitige hop ook een aangename afdronk met 
tinten van tropisch fruit. Het heeft de Delftse 
naam “Onwijs” gekregen. Geniet ervan!

Bieren van de tap
Onwijs, huisbier Café de Oude Jan   3,60
Delftse Brouwers, wisselend bier   4,00
Heineken, 22cl   2,20
Heineken, 25cl   2,30
Heineken, 50cl   4,60
Brand pils, 22cl   2,30
Brand pils, 25cl   2,40

Informeer naar onze 3 wisselende bieren  
van de tap!

Bieren uit de fles
Delftse Brouwers Weizen   3,80 
Delftse Brouwers Tripel   4,10 
De Molen Vuur & Vlam IPA  4,10 
Lowlander IPA  4,10
La Chouffe, Duvel, Corona   4,00
Westmalle Tripel, Tripel Karmeliet  4,10
Westmalle Dubbel   4,00
Liefmans Fruitesse, Apple bandit   3,50
Vedett Extra Blond   3,50
Jopen Hop Zij Met Ons (glutenvrij)   4,20
Wieckse Rosé, Amstel Radler   3,50
Paulaner Hefe Weißbier (50cl)   5,00
Paulaner Hefe Weißbier 0.5 (33cl)   3,00
VandeStreek IPA 0.05  3,80
Heineken 0.0   2,80

Vraag naar onze wisselende  
bieren uit de fles!

volg ons op Instagram!
@cafedeoudejan

Wijnen
Witte wijn 
Valdelagunde Verdejo  3,60
Fris, fruitig en vrolijk
Montressor Chardonnay  3,50
Vol, stevig en stoer

Rode wijn 
Arte Noble Pinot Noir  3,80
Soepel, fruitig en een vleugje hout
False Bay Shiraz  3,50
Stevig, kruidig en charmant

Rosé wijn
Cuvée Pierre Martin Rosé  3,50
Fris, intens en delicaat

Bubbels
Prosecco (20cl)   5,00

Gedistilleerd
Jan heeft veel verschillende sterke dranken uit binnen- en  
buitenland staan. De liefhebber kan binnen in het bruine café  
een kijkje nemen naar het assortiment. Jan zijn passie ligt in  
gin & rum. Vraag ons welke gin of rum bij jou past!

Jan’s Spirit Mix Suggesties

Dark ’n Stormy   7,50
El Dorado 12yr Rum, Fever-Tree Ginger Beer en limoen

Moscow Mule   7,50
Absolut Vodka, Fever-Tree Ginger Beer, limoen en munt

Cuba Libre   7,00
Hee Joy Spiced Rum, Coca Cola en limoen

Gin & Tonic

Jan’s Signature GT Holy Spirit No. 4   8,00
& Fever-Tree Indian Tonic, met grapefruit en gember

Hendrick’s Gin    7,50 
& Fever-Tree Indian Tonic met komkommer           

Monkey 47 Gin    8,50 
&	Fever-Tree	Elderflower	met	grapefruit	en	munt

Bombay Sapphire Gin               7,00 
& Fever-Tree Indian Tonic met citroen en jeneverbes           

Bobby’s Gin   7,50 
& Fever-Tree Indian Tonic met sinaasappel en kruidnagel

Borrelkaart met  
kleine hapjes*

Borrelgarnituur 
(12st. / 24st.)         7,50 / 12,50 
Bitterballen, chicken bites,  
vegetarische loempia’s 
Jan’s borrelplank     12,50 
mix van verschillende koude  
garnituren met brood
Brood met huisgemaakte  
smeersels      5,00 
Kaasplank met Oorspronck  
jong belegen  
en Delfts Goud oude kaas    7,50 
Bitterballen (8st.)      5,50 
Kaastengels (8st.)      6,00 
Chicken bites (8st.)      6,00 
Vegetarische loempia’s (10st.)   5,00 

*  Het is niet uitgesloten dat onze snacks 
allergenen bevatten

Nieuwe Stadsbrouwerij  
op het Bierplein
U bevindt zich hier op het Bierplein van Delft.  
Een historisch punt en de ideale plek voor een lokaal 
biertje. Met circa 200 brouwerijen rond 1600 was Delft 
vroeger namelijk een echte bierstad en er zijn tijdens 
archeologische opgravingen in 1983 op dit plein resten 
gevonden van de oudst bekende bierbrouwerij van 
Nederland (die gebouwd is rond 1210). Aan de overzijde 
gaat dit voorjaar het Delfts Brouwhuis open, een plek waar 
het bruist en waar tijdens de lunch, borrel en het diner 
goed gegeten kan worden. 

Tijdens de verbouwing van het Delfts Brouwhuis stuitten 
de ondernemers bij toeval op een hele bijzondere 
ontdekking. Er bleek een vergeten Middeleeuwse 
bierkelder onder de vloer te liggen, welke dateert uit de 
14de eeuw. Één van de oudste kelders van Delft! Boven 
deze bierkelder gaan de Delftse Brouwers ambachtelijke 
Delftse bieren maken. Deze bieren kunt u proeven bij  
Café de Oude Jan.
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C
afé de Oude Jan is gelegen op het oudste pleintje 

van Delft, vlak naast de Oude Kerk die in de volks-

mond ook wel de ‘Oude Jan’ wordt genoemd. Het is 

een klein, gezellig café dat tot in de late uurtjes is 

geopend. U kunt op het grote en zonnige terras genieten van een 

heerlijke	kop	koffie	met	huisgemaakte	appeltaart	en	iets	bestellen	

van de uitgebreide lunchkaart. Verder is het een geschikte  

locatie voor een leuke borrel en ook kunt u komen genieten  

van live muziek bij de jaarlijkse terugkerende evenementen.  

Het café is elke dag geopend vanaf 12:00 uur. 

Agenda

Warme dranken
Espresso   2,10
Dubbele espresso   2,60
Koffie	/	lungo		 	2,20
Koffie	/	americano		 	2,20
Koffie	groot		 	2,70
Cappuccino   2,40
Caffè latte klein   2,20
Caffè latte groot   2,50
Latte machiato  3,00

Thee   2,10
Verse muntthee   2,50
Verse gember-citroen thee   2,50

Warme chocomel   2,30
- met slagroom   2,60

Heerlijk voor  
bij de koffie*

Marianne’s appeltaart 3,10 
- met slagroom 3,50
Marianne’s monchou taart 3,30 
(alleen in de weekenden verkrijgbaar)

*  Het is niet uitgesloten dat onze taarten  
allergenen bevatten

Frisdranken
Verse citroen limonade met munt   2,50
Verse	biologische	appelsap		 	2,40	/		3,60
Verse jus d’orange		 	2,60	/		3,80

Bronwater
Chaudfontaine	blauw	/	rood		 	 	2,20
Chaudfontaine lichtbruisend (75cl)   5,20

Coca	Cola	regular	/	light	/	zero,
Royal	Club	Cassis	/	Tonic	/	Bitter	Lemon,
Fuze	Tea	/	Tea	green,	Orangina,	 
Rivella, 7-up   2,30



Luxe broodjes
Volkoren bol  
Oude Jan bierbol 

Oostpoort 
(Oosteinde)  7,70

Gerookte zalm, gemengde 
sla, limoen-mierikswortel-
mayonaise, tuinkruidenroom-
kaas en komkommer 

De Oostpoort werd rond 1400 gebouwd en is  
de laatste van de acht stadspoorten, die toegang 
gaven tot de Delftse binnenstad. De torentjes zijn 
van latere datum: ze werden in 1514 zo hoog als  
ze nu zijn. Volgens eeuwenoude gewoonte,  
wordt de Landpoort nog altijd bewoond.

Hofje van Pauw  
(Paardenmarkt)  7,00

Twee bruine boterhammen  
met twee kroketten

Het Hofje van Pauw werd in 1707 gebouwd en  
was bedoeld voor arme of behoeftige personen  
of families. Vandaag de dag wordt het onder 
begeleiding bewoond, door mensen met een 
verstandelijke of meervoudige handicap.

Bagijnetoren 
(Phoenixstraat)  7,00 

Runderpastrami, gemengde 
sla, truffelmayonaise, pijn-
boompitten en Parmezaanse 
kaas

De Bagijnetoren is rond het jaar 1500 gebouwd als 
uitkijktoren en was onderdeel van de versterking 
van de stadsmuren. Al kort na de constructie  
(in 1538) werd de toren verhuurd voor bewoning, 
terwijl hij toen nog steeds de verdedigingsfunctie 
had. Later verdween deze verdedigingsfunctie en 
gebruikte de stad Delft deze waltoren om  
behoeftigen woonruimte te bieden voor een 
geringe prijs, of in sommige gevallen zelfs gratis.

Molen de Roos  
(Phoenixstraat)  7,50 

Huisgemaakte Oosterse  
tonijn-makreelsalade met 
wasabi en sesam, gemengde 
sla, komkommer en paprika 

De Roos is de laatst overgebleven molen van  
de vijftien windmolens die Delft ooit gehad heeft. 
De molen deed dienst als korenmolen en dateert  
uit 1352. Op 4 juli 2012 werd de molen één meter 
omhooggetild om tunnelbouw mogelijk te maken. 
Molen De Roos zal pas na voltooiing van de 
tunnelbouw weer voor bezoek worden opengesteld. 

Sint-Hippolytuskapel 
(Oude Delft)  7,50 

Broodje met gegrilde  
groenten, gemengde sla, 
doperwtenhumus, avocado, 
geroosterde pompoenpitten 
en uiencompôte

De sobere kapel (1396) werd bij de Reformatie  
in 1572 ontruimd en daarna voor verschillende 
doeleinden gebruikt zoals munitiedepot, pakhuis, 
vergaderruimte, slachtplaats en aula. De kapel werd 
in 1972 na vier eeuwen weer als kerk in gebruik 
genomen met de naam Sint Hippolytuskapel.

Lunchkaart

Allergenen
Overgevoelig voor bepaalde stoffen? Allergie? 
Check de symbolen achter onze gerechten goed.

Panini
De Koninklijke Porceleyne Fles 
(Rotterdamseweg)  6,50

Gerookte kip, Parmezaanse 
kaas, huisgemaakte tomaten-
pesto en tuinkruidenroomkaas
 

Penselen raken met precisie wit aardewerk, terwijl 
ergens anders klei in handgemaakte mallen wordt 
gegoten. Het is hier, bij Royal Delft, dat ambachts-
lieden al bijna 400 jaar het iconische Delfts Blauw 
creëren. Royal Delft, opgericht in 1653, is de laatst 
overgebleven Delfts aardewerkfabriek uit de 17e 
eeuw dat nog steeds Delfts Blauw volgens 
eeuwenoude tradities maakt. Ontdek alles over de 
geschiedenis, het ambacht en de innovatie van dit 
koninklijke bedrijf tijdens een bezoek aan dit mooie 
bedrijf.

Burgers
Geserveerd met friet  
of een kleine salade

Balthasar Gerards  13,00 
(1557 - 1584)

Angus burger op een Oude 
Jan bierbol met geitenkaas, 
chorizo, Jalapeños, tros- 
tomaat en truffelmayonaise 

Balthasar Gerards was een streng gelovige 
katholiek, die een aanhanger was van Philips de 
tweede uit Spanje. Doordat Balthasar Gerards in 
1584 Willem van Oranje heeft vermoordt, is hij 
onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse en 
de Delftse geschiedenis. In het Prinsenhof in Delft 
vond deze belangrijke gebeurtenis plaats; de 
moord op Willem van Oranje, voorvader van  
Koning Willem-Alexander.

Willem van Oranje  13,00 
(1533 - 1584)

Angus burger op een  
Oude Jan bierbol met oude 
kaas, bacon, uiencompôte,  
trostomaat, augurk en  
Jack Daniels saus. 

Willem van Oranje, ook bekend onder zijn bijnaam 
Willem de Zwijger, was een hoge edelman die ruzie 
kreeg met Filips de Tweede. In Nederland werd hij 
vaak Vader des vaderlands genoemd en hij was 
aanvankelijk stadhouder (plaatsvervanger) voor de 
regerend heer der Nederlanden. Hij begon zijn 
loopbaan in dienst van de Rooms-Duitse keizer 
Karel V. Meningsverschillen met Karels opvolger 
Filips, leidden uiteindelijk tot de Tachtigjarige 
Oorlog. In 1584 werd Willem vermoord door 
Balthasar Gerards.

Soep
Piet Hein  5,50
(1577-1629)

Marianne’s huisgemaakte 
tomatensoep met brood  
               
*Voor de allergenen in het brood zie bovenstaande.

Piet Pieterszoon Heyn was een geboren zeevaarder. 
In opdracht van de West-Indische Compagnie (WIC) 
boekte hij diverse overwinningen op bijvoorbeeld 
de Spanjaarden. Hij was één van de bekendste 
zeehelden van Nederland. Piet Hein stierf in het 
harnas en werd begraven in de Oude Kerk.

Maaltijdsalade
Johannes Vermeer  9,00
(1632-1675)

Salade met kruidenquinoa, 
trostomaten, snijboontjes, 
avocado, geroosterde  
pompoenpitten, Parmezaanse 
kaas en ‘Green Goddes  
dressing’ 

 

Voeg toe:
Gerookte kip of gerookte zalm +  2,- 

De ‘Meester van het licht’, ‘Sfinx van Delft’, ofwel 
Johannes Vermeer, is misschien wel de beroemdste 
schilder uit de Nederlandse geschiedenis. Met zijn 
unieke werken, waarin vooral de verbluffende 
weergave van het zonlicht opvalt, verwierf deze 
Delvenaar internationale faam. Vermeer’s talent 
werd tijdens zijn leven nauwelijks onderkend en  
hij stierf als armoedzaaier, zijn vrouw achterlatend 
met elf kinderen. Hij ligt begraven in de Oude Kerk.

Broodjes
Prinsenhof 
(Sint-Agathaplein)   4,20

Boerenham 
              

Het Prinsenhof is van oorsprong onderdeel geweest 
van het Sint-Agathaklooster, wat in 1403 in gebruik 
werd genomen. Van 1572 tot 1584 werd dit 
bewoond door Willem van Oranje, die hier in het 
trappenhuis vermoord werd door Balthasar Gerards, 
een Franse vluchteling en huurmoordenaar. 

Stadhuis 
(Markt)  3,70 / 4,70

Jonge kaas of Oude kaas 

Het stadhuis is ontworpen in Renaissance stijl door 
Hendrick de Keyser. Het gebouw is opgetrokken 
rond een Gotische toren uit de 13de eeuw.  
In het stadhuis bevindt zich de oude martelkamer 
van Delft.

Tosti’s
Oude Kerk 
(Heilige Geestkerkhof)  3,20 

Kaas

De geschiedenis van deze kerk gaat eeuwen terug. 
Pas wanneer het bedrijvige stadje Delft in 1246 
stadsrechten	krijgt,	wordt	dát	als	het	officiële	
‘geboortejaar’ van de Oude Kerk beschouwd. In 
1325 werd de toren aan de kerk gebouwd, die al 
tijdens de bouw scheefzakte. De top trachtte men 
nog tijdens de bouw recht te zetten, waardoor een 
lichte knik ontstond. Hoog in de toren hangt de 
Trinitasklok – ook wel Bourdon genoemd – gegoten 
in 1570. Alleen bij speciale gelegenheden klinkt de 
zware slag van de negenduizend kilo wegende klok, 
de zwaarste van Nederland.

Nieuwe Kerk 
(Markt)  3,70

Kaas en boerenham

De kerk is in verschillende fases, verspreid over  
vele jaren, verbouwd. Het opvallendste element  
is het voorname mausoleum van Willem van Oranje. 
Het werd in 1614 ontworpen door Hendrick de 
Keyser. De grafkelder van de Koninklijke familie  
is onder de kerk gevestigd. 

Maria van Jessekerk 
(Burgwal)   3,70

Oude kaas en chorizo       

De kerk is gebouwd in de periode 1875 tot 1882  
en was de eerste katholieke kerk die weer in het 
centrum gevestigd werd na de reformatie. De twee 
torens verwijzen qua model naar twee voormalige 
katholieke kerken in Delft; de Oude Kerk en  
Nieuwe Kerk.

Lutherse Kerk 
(Noordeinde)  4,20

Geitenkaas, boerenham en 
huisgemaakte tomatenpesto

De Sint-Joriskapel, tegenwoordig de Lutherse Kerk 
genoemd, is een kapel aan het Noordeinde en werd 
gebouwd in de tweede helft van de 15de eeuw.  
Een eerdere kerk op die locatie zou volgens 
oorkonden al in 1407 zijn opgericht. 
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