
netwerk: De Oude Jan
wachtwoord: heineken

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 4,00
Delftse Brouwers, wisselend bier 4,50
Heineken, 22cl 2,60
Heineken, 25cl 2,90
Heineken, 50cl 5,20
Brand pils, 22cl 2,70
Brand pils, 25cl 3,00

Informeer naar onze 3 wisselende bieren  
van de tap!

Bieren uit de fles
Delftse Brouwers Weizen 4,20 
Delftse Brouwers Tripel 4,50 
De Molen Vuur & Vlam IPA 4,50 
Lowlander IPA 4,50
La Chouffe, Duvel, Corona 4,40
Westmalle Tripel, Tripel Karmeliet 4,50
Westmalle Dubbel 4,40
Liefmans Fruitesse, Apple bandit 3,90
Vedett Extra Blond 3,90
Jopen Hop Zij Met Ons (glutenvrij) 4,60
Wieckse Rosé, Amstel Radler 3,90
Paulaner Hefe Weißbier (50cl)  5,50

Alcohol-arme bieren
Paulaner Hefe Weißbier 0.5 (33cl) 3,50
VandeStreek IPA 0.05 4,00
Heineken 0.0 3,00

Vraag naar onze wisselende  
bieren uit de fles!

Wijnen
Witte wijn 
Valdelagunde Verdejo  4,00
Fris, fruitig en vrolijk
Ferret Chardonnay  3,80
Vol, stevig en stoer

Rode wijn 
Arte Noble Pinot Noir  4,20
Soepel, fruitig en een vleugje hout
False Bay Shiraz  3,80
Stevig, kruidig en charmant

Rosé wijn
Cuvée Pierre Martin Rosé  3,80
Fris, intens en delicaat

Bubbels
Prosecco (20cl)   5,40

Gedistilleerd
Jan heeft veel verschillende sterke dranken uit binnen- en  
buitenland staan.

Jan’s Spirit Mix Suggesties

Dark ’n Stormy  8,50
El Dorado 12yr Rum, Fever-Tree Ginger Beer en limoen

Moscow Mule  8,50
Absolut Vodka, Fever-Tree Ginger Beer, limoen en munt

Cuba Libre  8,00
Hee Joy Spiced Rum, Coca Cola en limoen

Gin & Tonic

Jan’s Signature GT Holy Spirit No. 4  8,50
& Fever-Tree Indian Tonic, grapefruit en gember

Hendrick’s Gin  8,50 
& Fever-Tree Indian Tonic komkommer 

Monkey 47 Gin  9,50 
& Fever-Tree Elderflower grapefruit en munt

Bombay Sapphire Gin 8,00 
& Fever-Tree Indian Tonic citroen en jeneverbes 

Bobby’s Gin 8,50 
& Fever-Tree Indian Tonic sinaasappel en kruidnagel

Borrelkaart met  
kleine hapjes*
Borrelgarnituur 
(12st. / 24st.) 8,00 | 14,00
Bitterballen, chicken bites,  
vegetarische loempia’s 
Jan’s borrelplank 14,00
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.) 6,00
Kaastengels (8st.) 6,50
Chicken bites (8st.) 6,50
Vegetarische loempia’s (10st.) 5,00

*  Het is niet uitgesloten dat onze snacks 
allergenen bevatten
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Warme dranken
Espresso 2,40
Dubbele espresso 3,00
Koffie / lungo 2,50
Koffie / americano 2,50
Koffie groot 3,10
Cappuccino 2,80
Caffè latte klein 2,50
Caffè latte groot 2,90
Latte machiato 3,50

Thee 2,40
Verse muntthee 3,00
Verse gember-citroen thee 3,00

Warme chocomel 2,60
- met slagroom  3,00

Heerlijk voor  
bij de koffie*
Marianne’s appeltaart 3,50 
- met slagroom 4,00
Frisse citroen-limoen taart 3,50 
(alleen in de weekenden verkrijgbaar)

*  Het is niet uitgesloten dat onze taarten  
allergenen bevatten

Frisdranken
Verse citroen limonade met munt 3,00
Verse biologische appelsap 2,40 | 3,60
Verse jus d’orange 2,80 | 4,00

Bronwater
Chaudfontaine blauw | rood 2,50
Chaudfontaine lichtbruisend (75cl) 6,00

Coca Cola regular | light | zero,
Royal Club Cassis | Tonic | Bitter Lemon,
Fuze Tea | Tea green, Orangina,  
Rivella, 7-up 2,50

-Brouwplein-

Drankkaart

Geniet van ons
‘Onwijs’ blond bier

Café de Oude Jan is gelegen op het oudste pleintje van Delft, wat in de volksmond als het Brouwplein wordt 
bestempeld. Het ligt vlak naast de Oude Kerk die ook wel de ‘Oude Jan’ wordt genoemd. Het is een klein, 

gezellig café dat normaal gesproken tot in de late uurtjes is geopend. Wij kunnen niet ontkennen dat het 
Corona Virus ook een grote impact op ons bedrijf heeft. Het tijdelijk abnormaal dwingt ook ons, om 
concessies te doen in onze bedrijfsvoering. Wij hebben hiertoe besloten om voorlopig niet ‘s nachts 

open te gaan en onze focus volledig op het terras te leggen. Dit door de beperkte capaciteit binnen. 
Uiteraard blijven wij alles er aan doen om te zorgen dat jullie een leuke tijd tegemoet gaan in ons bedrijf. 
Gastvrijheid blijft hierbij hoog in het vaandel staan. Ga zitten, laat je verwennen en laten we samen 

proosten op een mooie toekomst! #PROOST

U bevindt zich hier op een historisch punt en de 

ideale plek voor een lokaal biertje. Met circa 200 

brouwerijen rond 1600 was Delft vroeger namelijk 

een echte bierstad. Tevens zijn er tijdens 

archeologische opgravingen in 1983 op dit plein 

resten gevonden van de oudst bekende 

bierbrouwerij van Nederland (die gebouwd is rond 

1210). Eeuwen geleden ademde deze plek in onze 

Prinsenstad al ambacht uit. Daar is weinig aan 

veranderd. Op dit moment huist het Brouwplein 

Café de Oude Jan en Delfts Brouwhuis en is dit het 

middelpunt van ontmoeting in de Prinsenstad 

Delft. Lokale bieren stromen van de ketel jouw glas 

in. Gun jezelf een stevige lunch of kom lekker 

tafelen op het plein. ‘Ech Dellufs’ genieten voor 

dorstlessers, smaakmakers en Bourgondiërs.

Historie & bier



Hoofdgerechten
Gebakken scholfilets
jus van verveine, zomergroenten, 
salade van krieltjes in de schil met 
knoflook en peterselie 

19,50

Licht gerookte 
parelhoenfilet
knolselderij-pistachepuree, gestoofde 
spitskool, waterkers en truffeljus

19,50

Vegetarische flammkuchen
kruiden-creme fraiche, gegrilde 
courgette, groene asperge, rode 
ui, geitenkaas, cherrytomaatjes en 
raapstelen

15,00

Salade met gegrilde 
aubergine en geroosterde 
groene asperges
Roseval, tomatencompote, 
basilicummayonaise en  
Delfts Goud kaas 

13,50

Bijgerecht
Frites 
met mayonaise

4,00

Nagerechten
Fudgeparfait
gegrilde perzik en krokante pecannoten

7,50

Hollandse aardbeien
basilicum, yoghurtcrumble, 
aardbeienmousse en Ruby  
chocolade-ijs

7,00

Apfelstrudel 
met Crème Suisse

4,00

‘Café Glacé’
vanillekoffie-ijs, koffiecrumble en 
Frangelicosabayon 

6,00

Koude lunch
Broodje (kies uit een volkoren bol of witte Oude Jan bol)

Gerookte zalm
limoen-mierikswortelmayonaise, 
tuinkruidenroomkaas en komkommer

8,00

Runderpastrami 
truffelmayonaise, pijnboompitten  
en Parmezaanse kaas

7,50

Boerenham
4,50

Jonge kaas of  
Oude kaas

4,00 | 5,00

Oosterse tonijn-
makreelsalade
met wasabi en sesam, komkommer  
en paprika

8,00

Gegrilde groenten 
doperwtenhumus, avocado en 
geroosterde pompoenpitten

7,50

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

10,00

Warme lunch
Jan’s huisgemaakte 
tomatensoep 
met brood

5,50

Panini gerookte kip
Parmezaanse kaas, huisgemaakte 
tomatenpesto en tuinkruidenroomkaas

7,00

Angus burger 
geitenkaas, chorizo, Jalapeños,  
tros-tomaat, truffelmayonaise  
en frites

13,00

Twee rundvleeskroketten
bruine boterhammen en mosterd

7,50

Tosti kaas
3,50

Tosti kaas 
en boerenham

4,00

Tosti oude kaas 
en chorizo

4,50

Tosti geitenkaas  
boerenham en huisgemaakte 
tomatenpesto

4,50

Voorgerechten
Gemarineerde zalm met 
rode bietengazpacho
mierikswortelcreme, salade met gepofte 
biet en bietenmayonaise

8,50

Gepofte koolrabi  
met mosterdvinaigrette
gerookte krieltjes, witlof en  
Texelse schapenkaas 

8,00

Zacht gegaard biologisch 
runderstaartstuk
dragonmayonaise, gekruide 
tomatencoulis en gekonfijte 
cherrytomaatjes 

8,50

Charcuterieplankje
Bayonneham, gevogelteterrine, 
Livarcoppa en truffelpate met 
paddenstoelenzuurdesembrood  
van Meneer Leffers

11,00

Brouwers 
specials
‘BROUWERS BURGER’ 
tomatencompote, spekmayonaise, 
krokante uienringen, cheddar en frites 

16,00

FISH AND CHIPS
met doperwtencreme en 
remouladesaus 

17,50

GEGRILDE BIOLOGISCHE  
RIBEYE (BIG GREEN EGG)
geroosterde champignons, 
paprika, rode portjus en zoete 
aardappelfrites met gepofte 
sjalotmayonaise

24,50

Lunchkaart Café de Oude Jan
  12:00-17:00

BrouwpleinBrouwplein  dinerdiner  17.30-21.30

WISSELEND VOORGERECHT
Vraag naar het wisselend 
voorgerecht van het seizoen

WISSELEND HOOFDGERECHT
vraag naar het wisselend 
hoofdgerecht van het seizoen

WISSELEND NAGERECHT
vraag naar het wisselend  
nagerecht van het seizoen

Voeg toeGerookte kip of gerookte zalm 
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