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Welkom in bistro de Huiskamer, bij Daan en Herja, fijn dat je er bent. 

Wij werken alle twee vanaf onze jeugd in de horeca, Daan als kok, Herja als serveerster. 

Zo hebben we elkaar ook ontmoet in 1981, beide werkend in een hotel in Gersau, 

Zwitserland, daarna samen in Brabant gaan wonen. Daan, in 2006 chef-kok van het 

Efteling-hotel, wilde graag iets voor zichzelf beginnen en café de Langstraat                        

kwam op ons pad, mooie tijden gehad maar in 2017 toch het “koken” weer opgepakt  

en begonnen met bistro de Huiskamer.  Geweldig om te doen, geniet je mee? 

Van donderdag t/m maandag kun je à la carte eten.                                                         

Op de eerste maandag van de maand, Sirene- maandag  hebben we een     

“aanschuiftafel” gezellig met z’n allen rond de stamtafel, binnenkomst vanaf 18 uur.                                                      

Iedere dinsdag en de eerste woensdag van de maand zijn we gesloten                                        

op de andere woensdagen gaan we om 19 uur open maar is de keuken dicht.                  

Er zijn dan regelmatig dartwedstrijden en creatieve workshops.                                                                 

De “Plate van de week” is een gerecht dat je op donderdag  met 40%  korting kunt eten 

en de rest van de week t/m maandag met 10% korting, het staat aangegeven op ons bord,                  

op Facebook en onze website www.bistrodehuiskamer.nl                                                       

Elke vrijdag organiseren wij een “dip-avond”  en kun je genieten van kaasfondue          

of een Gado-Gado-bowl met pindasaus, rijst, ei, kroepoek en groenten voor € 16 p.p.                       

Op zaterdag- en zondag- middag vanaf 2 uur hebben we “Leut”                                           

Leut staat voor gezelligheid, lol en koffie.                                                                                                                                                  

Kom binnen en kies voor verse thee, heerlijke koffie, diverse bieren, lekkere wijn                        

of vele frisdranken met wat lekkers erbij of bijvoorbeeld een high tea of high chocolat.                                                                                        

Dit staat in het weekend voor je klaar:                                                                                     

Op zun gemakske                                                                                                             

een etagère met stokbrood met kruidenboter, tapenade en knoflookdip, blokjes kaas, 

droge worst, olijven, plakjes rauwe ham, nootjes en kaasstengels,                               

warm  bittergarnituur (ook vegetarisch) en twee kleine soepjes € 25 voor 2 personen   

Plaank meej leut                                                                                                                                  

choco-lolly’s, brownie, roomboterkoekjes, Tony’s Rocky Road, kandijsuiker, bonbons, 

mokkakusjes (meringues met mokkacrème), hazelnootlikeur met slagroom en kaneel  

of zonder alcohol, de hazelnootkoffie. Voor 2 personen € 22  kan ook als dessert.    

Bij grote drukte of een grote “tafel” stellen we het op prijs niet allemaal verschillende 

gerechten  te kiezen, anders duurt het bereiden langer dan je bij ons gewend bent.   

Onze producten worden met liefde en vers gemaakt en dat is te proeven!      

Ben  je tevreden? Vertel het aan anderen,                                                               

kunnen we iets verbeteren? Vertel het ons,       

             Daan en Herja van Woensel. 

 



 

VERSE THEE                                                                                                                        

Alle varianten € 2,2     

KRUIDENTHEE  5 minuten laten trekken                                                                                                            

1. Carpe Diem  Bio Deze kruidenthee neemt je mee naar de Provence. Zonnetje erbij en 

overal om je heen geurige velden met rozemarijn, tijm, verveine en lavendel. Citroengras zorgt 

voor verfrissing in dit overvloedige kruidenboeket. Cafeïne- Gluten- Lactose- Noten- Suikervrij                                                                                                                                         

2. Notendroom  De geur en smaak van versgebakken koekjes maken van deze verslavende 

melange een ware delicatesse. Wordt roze in je glas! Er wordt geen suiker aan toegevoegd,            

de amandelen worden gekarameliseerd in het sap van appel. Cafeïne- Gluten- en Lactosevrij                                                                                          

3. Mon cheri Een kruidenmix die je met stukjes appel, framboos en rozenblaadjes op reis 

neemt   naar de wereld van liefde. Een tikje ondeugend, maar niet te weerstaan…                                         

Cafeïne- Gluten- Lactose- Noten- en Suikervrij          

ZWARTE THEE  5 minuten laten trekken                                                                                                                 

4. Lady Grey Zoals de naam al doet vermoeden is Lady grey het zusje van de bekende Earl 

grey. Maar dan net wat frisser en milder met lekker veel citrus. De thee is op basis van 

bergamotolie. Glutenvrij, Lactosevrij, Notenvrij en Suikervrij                                                                           

5. Black Orange decaf  Een verfijnde variatie van ronde sinaasappeltonen en echte zwarte 

thee zonder cafeïne. Een aanrader die iedereen positief verrast. Bevat bloesem                                        

en schil- van sinaasappel  Cafeïnevrij, Glutenvrij, Lactosevrij, Notenvrij en Suikervrij       

ROOIBOS  5 minuten laten trekken                                                                                                                        

6. Rooibos grapefruit  Verkoelend door de munt en verfrissend door de grapefruit, met de 

Rooibos Grapefruit Mint geniet je van je eigen subtropische drankje                                            

Glutenvrij, Lactosevrij, Notenvrij en Suikervrij        

WITTE THEE  2 – 3 minuten trekken                                                                                                               

7. White Delight  Het bruidje onder de theeën. De White Delight danst met haar frisse, 

zoete muntsmaak in een bloemenveld onder de stralende zon.                                                           

Een allemansvriend met witte thee, munt, appel en ananas. Glutenvrij, Notenvrij en Lactosevrij     

GROENE THEE  2 – 3 minuten laten trekken                                                                                                           

8. Sensei Sencha  Toe aan een happy mood? Citroengras en Citrus schilletjes geven deze 

groene klassieker een heerlijke frisse smaak. Het zonnestraaltje waar je blij van wordt!                    

Een jaarrond favoriet, gezond door hoge antioxidanten. Gluten-, Lactose-, Noten- en Suikervrij                                                                           

9. Hello Sunshine bio Heerlijke, milde biologische melange die zorgt voor een vrolijke 

stemming. Eén van de grote favorieten. Pak je krantje erbij voel de zonnestralen en smile!                                           

Glutenvrij, Lactosevrij, Notenvrij en Suikervrij                                                                             

10. Marrakesh Mint bio  Verkoelende, biologische groene muntthee                                                 

die staat voor gastvrijheid. De nationale drank in Marokko.                                                                                  

Een must-have in onze theecollectie. Glutenvrij, Lactosevrij, Notenvrij en Suikervrij 

We hebben ook nog zakjes thee en soms verse muntthee € 2,7 vraag daar gerust naar.  

 



 

HIGH TEA € 22,5 p.p., min. 2 personen                                                                                                                             

Ontvangst in bistro de Huiskamer of met mooi weer op ons sfeervolle tuinterras,                                                    

met cheesecake, bonbon en roomboterkoekjes.                                                              

Gevolgd door soepje, kaasstengels, wrap gerookte zalm, carpaccio met toast,                             

vers gebakken broodje met olijven en feta en een warme quiche.                                                                

Als afsluiting scones met clotted cream, brownie, Bastogne-truffels,                               

en slagroomsoesjes. Inclusief onbeperkt thee of koffie,                                                    

hiervoor graag tot 2 dagen van tevoren reserveren i.v.m. de verse producten.       

HIGH CHOCOLAT € 12,5 p.p., min 2 personen                                                                                                     

ben je een chocolade liefhebber?                                                                                                

Kom dan eens binnen en geniet van dit chocoladefestijn, ontvangst met een koffie, thee 

of chocolademelk en een brownie met slagroom en daarna een chocoladefondue puur 

met slagroomsoesjes, koekjes, marshmallows en stukjes fruit. A.u.b. vooraf reserveren.   

HOT CHOCOLAT                                                                                                             

Hot chocolat   € 2.3                                                                            

                                                            
Sweet chocolat    hot chocolat, marshmallows, slagroom en chocosaus € 3,2                     

Schwarzwalder   hot chocolat, kersensiroop, espresso en slagroom € 5                        

Chocodisaronno   hot chocolat, Amaretto, slagroom € 6                                                        

Bacho    hot chocolat, Bacardi en slagroom € 6                                                          

Koetsiertje    hot chocolat met Vieux en slagroom € 6                                                                                    

Choc d’ Orange    hot chocolat met Cointreau en slagroom € 6 

KOFFIE                                                                                                                                     

Koffie    en espresso € 2.2                                                                                            

Cappuccino  decafé en café latte € 2.3                                                                                        

Latte Macchiato  € 2,7                                                                                            

Karaccino    cappuccino met karamel en fudge € 3                                                           

Dubbele espresso  € 3,2                                                                                      

Hazelnootkoffie   koffie met hazelnootsmaak, hazelnootbonbon en slagroom € 3,2                                              

Zoete sensatie   koffie met witte chocoladesmaak, witte chocolade bonbon, 

                             slagroom en een wafeltje € 3,4    

 



 

VOORGERECHTEN                                                                                                            

zijn inclusief brood en kruidenboter 

Runder-carpaccio pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, sla en dressing € 10      

Gebakken champignons in knoflooksaus € 5,5, kleine portie € 3,5         

Gamba's 7 stuks gepeld en gebakken met Ricard-roombotersausje en bieslook € 13                     

kleine portie van 4 stuks € 7,5                                                                                                        

of 7 stuks gepeld in knoflook gebakken op bedje van taugé € 13                                  

kleine portie van 4 stuks € 7,5 

Vissoep met vis en garnaaltjes uit de Noordzee € 7,5 

Charcuterie een ons vleeswaren, o.a. chorizo, rauwe ham en meer € 9   

Soep van de week wisselende smaken, wisselende prijzen, ze staan op het krijtbord   

Brood met smeersels tapenade, knoflookdip en kruidenboter € 4 

 

SNACKS en andere KLEINE GERECHTEN     

                                                                                                       

Frikandel of kroket met frietjes, ketchup en appelmoes € 4      

Pannenkoek naturel met poedersuiker en stroop  € 4,5                                                        

Prinsessenpannenkoek roze pannenkoek, dotjes roomkaas en pareltjes € 7                                                                          

Pannenkoekwous voor koene ridders, opgerold met frikandel speciaal € 7   

 

Visburger met frietjes, mayonaise en naar keuze sla of appelmoes € 8,5        

 

Gehaktbal met frietjes, mayonaise, naar keuze sla of appelmoes € 6,5                                       

een grote bal met mayonaise of curry, zonder verdere garnituur € 5,5  

Bitterballen 10 stuks met mosterd € 5,5   

Vegetarische hapjes  3x ratatouille, 3x champignons, 3x falafel met ketchup € 5,5  

Gemengd bittergarnituur 10 stuks met mayonaise € 5,5  

 

EXTRA GARNITUUR                                                                                                            

Rode portsaus € 2 met blauw-aderkaas € 3                                                             

Stroganoff-saus met o.a. paprika, champignons en wodka € 3                       

Boerengarnituur spekjes, champignons, paprika, ui en gebakken ei € 3,5              

Warme groenten staan aangegeven op ons bord                         

 



 

HOOFDGERECHTEN                                                                                                       

zijn inclusief verse friet, mayonaise en sla 

Gebakken zalm                                                                                                                             

in een witte kruidensaus € 17 kleine portie € 12 

Kalfslever                                                                                                                         

deze klassieker wordt gebakken met spek en ui € 21,5 kleine portie € 14 

Surf en Turf speciaal                                                                                           

hertenburger, 5 grote gamba's en baconsaus € 18  

Paling                                                                                                                   

gebakken en geserveerd in roomboter € 23 kleine portie € 14 

Hollandse biefstuk                                                                                                                 

uit de malse dikke lende met pepersaus € 20 kleine portie € 13 

Gamba’s                                                                                                                          

14 stuks gepeld en gebakken met Ricard-roombotersausje en bieslook € 21                    

kleine portie van 8 stuks € 14                                                                                                     

of                                                                                                                                      

Gamba’s                                                                                                                                  

14 stuks gepeld in knoflook gebakken en op een bedje van taugé € 21                                            

kleine portie van 8 stuks € 14     

Diamanthaas                                                                                                                   

malse biefstuk uit de runderschouder in een zoutkorst                                                   

met een gekleurde zoutsaus € 20 kleine portie € 13 

Spareribs                                                                                                                              

gemarineerde, dikbevleesde sparerib, een hele streng € 24 halve portie € 15  

Schnitzel                                                                                                                 

gepaneerd en met een champignonroomsaus € 19 kleine portie € 14         

H-eerlijke burger                                                                                                                          

een huisgemaakte kikkererwtenburger met o.a. zongedroogde tomaatjes € 9,5 

Meat love                                                                                                                                   

een kleine biefstuk, kipspies en varkenshaastournedos met pepersaus € 21,5 

Aquarium                                                                                                                                    

een halve moot zalm, visburger en 4 gamba’s met een witte kruidensaus € 21,5 

 

 



 

                                                                                                    
KOFFIE of THEE met LIKEUR                                                                               

Irish coffee                                                                                                                              

koffie met Irish Jameson whiskey en slagroom € 6                                                   

Spanish coffee                                                                                                                         

koffie met Tia Maria en slagroom € 6                                                                  

Barraquito                                                                                                                            

koffie met Licor 43 en slagroom met een vleugje kaneel € 6                                           

Hollandse koffie                                                                                                                     

koffie met Ketel Matuur en slagroom € 6                                                                            

French coffee                                                                                                                          

koffie met Grand Marnier en slagroom € 6                                                                           

Italian coffee                                                                                                                           

koffie met Amaretto en slagroom € 6                                                                 

Caribbean Coffee                                                                                                                   

koffie met Malibu en slagroom € 6                                                                                       

Oma’s koffie                                                                                                                         

koffie met advocaat ernaast, beide met slagroom € 6                                                      

Klap van de molen                                                                                                               

koffie met Baileys en Tia Maria en slagroom € 7                                                              

Baileys Ice coffee                                                                                                                  

koffie met Baileys en bol vanille ijs en slagroom€ 6.5                                                                                  

Hot Temptation                                                                                                        

Sensei Sencha thee met appelsap en wodka € 5,5                                                                           

Hot Mojito                                                                                                                          

Black Orange thee met rum en munt € 5,5                                                                            

Dr. Sam                                                                                                                                    

Licor 43 met Hello Sunshine thee en citroensap is een koude theecocktail € 5     

SAMBUCA                                                                                                                         

geflambeerde anijsdrank, met 3 koffiebonen; gezondheid, geluk en rijkdom € 3,6 

 



 

DESSERT of VERWENMOMENTJE    

Tres Maria’s                                                                                                                            

Mexicaans ijsgerecht, oorspronkelijk met Maria-koekjes, bij ons met wafeltjes,       

vanille-ijs, aardbeienijs en chocolade-ijs met 3 heerlijke toppings en slagroom € 6,5 

kleine portie € 4,5                                                                                                              

Flipper                                                                                                                                    

vanille- en citroenijs met cassis-siroop en jus d’orange € 4,5                                                  

Crème Brullee                                                                                                                       

onze eigen versie van dit custardachtige-gerecht met slagroom € 5,5                                                 

Coupe BlackBerry                                                                                                              

zwarte bessenijs met cassis-siroop € 5,5 kleine portie € 3,5                                                 

zwarte bessenijs met cassis-likeur € 7 kleine portie € 4,5                                                         

Coupe Limoncello                                                                                                                  

citroenijs met Limoncello en Prosecco € 5,5                                                                                     

Dame blanche                                                                                                                              

vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom € 5 kleine portie € 3,5                                                    

met advocaat + € 2,5                                                                                                               

Kersen mojito                                                                                                               

alcoholvrije cocktail met kersensiroop, munt en bruisend water € 3                     

Scropino                                                                                                                            

citroen- en vanille-ijs, wodka, Limoncello en Prosecco uit de blender € 6,5            

Double Jeopardy (Dubbel gevaar)                                                                                                                    

Sambuca, Franjelico, bol vanille-ijs en melk € 6,5                                                                

Italiaans ijs                                                                                                                          

diverse smaken, kinderen mogen het zelf tappen in een hoorntje of ijsbakje € 2,2   

Kies als dessert ook eens gebak, verse thee, koffie of hot chocolat                                  

of neem met z’n tweetjes de “Plaank meej leut”   

GEBAK en meer  

 

Huisgemaakte taart staat op het bord, met de prijs erbij   

Appelgebak € 3,2 Kleine portie € 2  Warm met bol vanille- ijs + € 1                    

Brownie € 3                                                                                                                            

Cheesecake wisselende smaak € 4  Kleine portie € 2,5                                                        

Hazelino hazelnotenschuimgebak, glutenarm € 6 Kleine portie € 4          

Worstenbroodje € 2,2

Vruchtenblokjes gemaakt van echt fruit in een suikerlaagje 6 stuks voor € 3,2 

 



BIEREN     

Tapbier 5,0% € 2,4                                

Brand, Premium pilsener                 

Flessenbier 5,0% € 2,4                              

Dommelsch, Heineken, Grolsch          

Jupiler en Hertog Jan 

 

SPECIAAL BIER 

 

Palm 5,2% € 3                                    

aromatisch en hoppig                                      

hoge gisting                                              

Erdinger halve ltr. 5,0% € 4,6                        

Weissbier, fruitig karakter                

lichte bitterheid                                

Omer 8,0% € 4,6                            

traditional Blond                                 

vol, bitter met hoge gisting                             

Triple Karmeliet 8,4% € 4,6                       

uit Karmelietenklooster                                     

frisse hop-geur                                               

La Trappe                                                      

Isi d'ore, bitter, fruitig 7,5% € 4,2                       

Bock, licht zoet 7,0% € 4,6                   

Affligem                                                     

Blond, fris en fruitig 6,8% € 3,8           

Dubbel, karamel 6,8%  € 3,8                            

Liefmans 3,8% € 3,5                      

fruitbier, zoet, on the rocks              

Hoegaarden                                          

Rosébier, frambozen 4,5% € 3,2    

Witbier, friszuur 4,9% € 3,2 

Heineken 0.0 0,0% € 2,5                      

malt, alcoholvrij                               

Radler 0,0% € 2,5                               

citroen                                            

Radler 2.0% € 2,5                                  

citroen         

WIJN                                                   

Wij serveren de wijn in flesjes van 2 dl.                                                     

Huiswijn Legado Munoz , Spanje € 4              

Macabeo Verdejo wit droog complex 

Tempranillo rood kruidig zachte tannine  

Bereich Nierstein Riesling wit zoet € 4 

Just 0 alcoholvrije wijn, rood of wit € 4 

bovenstaande wijnen; glas € 3,2 fles € 15                                  

Orquestra Chardonay  wit € 4,5                    

Orquestra Tempranillo rosé € 4,5     

Eclat Camille Merlot rood € 4,5                     

BarefootWhiteZinfandel zoete rosé €4,5 

AlbertoToressi Prossecco                                         

bovenstaande wijnen; glas € 3,5 fles € 17                                 

Port rood en wit glas € 2,9 

FRISDRANKEN 

Karvan Cévitam € 1                                               

cassis of grenadine                                        

Fristi, pakje € 1                              

Chaudfontaine rood of blauw € 2                 

Gekoeld kraanwater                                              

is gratis bij wijn of voor medicijnen                       

als consumptie glas € 1                                    

halve liter fles met 1 glas € 2                         

literfles € 3                                     

eventueel met meerdere glazen                 

Coca cola € 2,2                                               

regular, light en zero                             

Tonic, sinas, 7 up € 2,2                                 

Crystal clear, bitter lemon € 2,2                     

Fuze Icetea  € 2,3                                        

Sparkling, Green of Mango                    

Rivella, cassis € 2,3                                   

Appel- of tomaten- sap € 2,3      

Sinaasappelsap flesje € 2,3                                   

Fïnley € 2,4 alcoholvrije cocktail  met                                                

pompelmoes & bloedsinaasappel               

Verse jus d’orange mits voorradig € 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bistro de Huiskamer

Daan en Herja van Woensel
Besoyensestraat 140 5141 AL Waalwijk
Telefoon 0416 - 333788 en mobiel 0622937233
Email info@bistrodehuiskamer.nl
Facebookpagina Bistro de Huiskamer
wwwww.bistrodehuiskamer.nl


