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Visit Wieke is dé gelegenheid voor eten,
drinken en… nog veel meer.

Eten, drinken en nog veel meer....

Centraal staat de authentieke molen die als
rijksmonument is aangemerkt.
Dit prachtige object heeft veel bezienswaardigheden en biedt een blik in het verleden.
Omdat de molen nog volledig operationeel
is heeft dat een bijzondere werking op de
gasten. Wij organiseren daarom hoofdzakelijk arrangementen waarin de molen
centraal staat en waarbij onze gasten tevens
van onze gastvrijheid kunnen genieten.
Eten en drinken passen hier uiteraard
uitstekend bij.
De arrangementen omhelzen in de kern
een rondgang door de molen, informatie
over de molen, in aanraking komen met
producten uit de molen en een passende
eet- en drinkformule met kwalitatief
hoogwaardige streekproducten.

De molen is een multifunctioneel complex
en Visit Wieke heeft vele mogelijkheden...
denk bijv. aan:
• Eet en drinkgelegenheid in de breedste
zin van het woord
• Bijzondere trouwlocatie en trouwerijen
• Gelegenheid voor feesten en partijen
• Verzorgen van condoleances
• Organiseren van kleinschalige
evenementen
• Verzorgen van professionele bier-,
wijn- en koffieproeverijen
Ook de 4 antieke functionerende dieselmotoren zijn een bezienswaardigheid.

SPECIA ALBIEREN

WARME DR ANKEN

Brand Blond | 4
Espresso dubbel | 4
Brand Seizoensbier | 4
Latte Macchiato | 3
Brand IPA | 4
Cappuccino | 2.6
Brand Imperator | 4
Espresso | 2.5
Brand Weizen | 3.5
Café crème | 2.5
Decafé | 2.5
La Trappe Quadrupel | 4.5
Irish coffee | 8.5
La Trappe Isid’or | 4.25
		
La Trappe Tripel | 4.25
Verse munt thee | 3.25
La Trappe Dubbel | 4.25
Verse gember thee | 3.25
La Trappe Blond | 4.25
Thee | 2.5
La Trappe Witte Trappist | 4
Warme chocomel met slagroom | 3.5
Warme chocomel | 3
Wieckse Rosé bier | 3.5

BIJ DE KOFFIE
Heerlijke appeltaart om je vingers bij af
te likken | 4

FRISSE DRANKEN
Fles tafelwater plat of bruisend | 4.25
Verse jus | 3.75
Appelsap, Fristi, Tomatensap, Ice tea,
Ice tea green, Jus d’orange | 2.6
Frisdrank | 2.5
Glas melk | 2.5

B I E R E N V H V AT
Fluitje Brand Up | 2.5
Seizoensbier van het vat

Brand Weizen 0.0 % | 3.5
Radler 0.0 % | 3.5
Heineken 0.0 % | 3
Vraag naar onze wisselende seizoens- en
overige bieren.

TIP:

ONZE KAART

Wijnproeverijtje: bestaande uit 3 kleine glaasjes
wijn met bijpassende hapjes | 12 p.p.
Bierproeverijtje: bestaande uit 3 kleine glaasjes
bier met bijpassende hapjes | 12 p.p.

BORRELKA ART
Visit Wieke plank | 21
Een royaal assortiment uit onze warme en
koude hapjes
Borrelplank | 16
Een assortiment van serranoham, fuet, olijven,
kaas en bitterballen
Kaasplank met kazen van Bastiaansen | 12
Nachos uit de oven met kaas, tomatensalsa,
jalapenos en crème fraîche | 8.5

Eten, drinken en nog veel meer....
De Korenaar 49
5688 TS Oirschot

www.visitwieke.nl

Huisgemaakte bierstoofbitterballen (6) | 9
Bourgondische bitterballen (8) | 7
Huisgebakken verse frietjes met truffelmayo | 5

APERITIEF/BUBBELS
De huiscava van het vermaarde restaurant El Bulli.
Nu te proeven in Oirschot!

6
30

onze wijnen

glas
fles

De wijnen van wijnhuis Caillou worden op een
moderne wijze gemaakt en zijn voortreffelijk van
kwaliteit. Een smaak van frisse zuren en exotisch fruit.

Salcuta Pinot Gris, Vin Sec Alb 2018 glas
Moldova i.g.p.
fles

Verleidelijke combinatie van Chardonnay en
Colombard met een toefje houtlagering.

4
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4
21
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De vuursteenhoudende zand- en kleibodem van dit
domein brengt harmonieuze wijnen voort die het
onmiskenbare karakter van Sauvignon Blanc perfect
weerspiegelen.

In de jaren tachtig ontdekte men in Sannio het
potentieel van de Falanghinadruif. De Janare van
La Guardiense wordt gekenmerkt door een zacht aroma
van perzik en mandarijn.

Uniek worstenbrood (kip) met tandoorisaus | 3.5
Broodplank met oude kaas van Bastiaansen/
salade en ons molenbrood | 6.5

glas
fles

4
21

						
Chateau Lion-Beaulieu - Blanc 2018
Bordeaux blanc a.c.
fles
29
De ‘Lion-Beaulieu Blanc’ is het schoolvoorbeeld van een
moderne witte wijn uit Bordeaux. Om een wijn te verkrijgen
met meer aroma en meer diepte ontwikkelde Despagne een
techniek waarbij de druivenpulp, schillen en pitjes langer in
contact blijven met het sap in horizontaal geplaatste tanks.
De concentratie en aromatische rijkdom van deze wijn is dan
ook intens.

Twee huisgemaakte bierstoofkroketten/
molenbrood/mosterdmayonaise | 9.5

Hete kip/molenbrood/pikante saus | 11
glas
fles

4
21

Escapa, oftewel ontsnapping: De Escapa wijnen zijn
blends gemaakt op basis van de beschikbare druiven binnen
het grote wijngebied Tierra de Castilla ten zuid oosten
van Madrid.

Cave de Roquebrun ‘Terres d’Orb’ 2017
Pays d’Oc i.g.p.
glas
fles

Stijlvolle assemblage barstensvol rood fruit en typische
Zuid-Franse kruidigheid.

4
21

						
Heredad de Aduna - Crianza 2015
Rioja d.o.c.
fles
26
Wat kan Rioja toch heerlijk zijn. De wijnen van Oscar en
Fernando Martinez balanceren prachtig tussen zwoel en
stevig.

Antiche Terre ‘Valpolicella Ripasso Superiore’ 2016
Valpolicella Ripasso Superiore d.o.c. fles
29

28

Broodplank met serranoham/salade en ons
molenbrood | 6.5

Heritage is een van de meest toonaangevende producenten
in Chili. Deze Merlot van Heritage is een mooi voorbeeld van
een soepele toegankelijke wijn met zachte tannines.

Escapa Tempranillo Organic 2018
Vino de la Tierra De Castilla, Spain

						
Domaine Octavie - Sauvignon Blanc 2018
Touraine a.c.
fles
26

La Guardiense ‘Janare’ - Falanghina 2018
Falanghina del Sannio d.o.c.
fles

BROODJES

Culinaire, knisperend frisse Verdejo van dé specialist uit
Rueda, José Pariente. In deze verfrissende wijn met tonen van
citrusfruit, perziken en kruiden spreekt een subtiele mineraliteit.

Heritage Merlot, D.O. 2018
Valle Central Chile

Het wijnhuis Salcuta is in 1995 opgericht en ligt in
het zuiden van Moldavië. Een wijn met frisse fruit geuren,
harmonieus en goed in balans met sappige zuren.

Vignerons du Narbonnais Villa Mansay Chardonnay/Colombard 2018
glas
Pays d’Oc i.g.p.
fles

32

RODE WIJNEN

WITTE WIJNEN
Caillou Sauvignon blanc 2018
Comté Tolosan i.g.p.

fles

Bij Ripasso wordt de valpolicella opnieuw gegist op
gedroogde druivenschillen om de wijn krachtiger en voller
te maken, dit geeft extra body en complexiteit aan de wijn.
Een wijn met een rijke structuur, robijnrood met in de neus
fruitige tonen van kers met een vleugje pure chocolade.
De smaak is vol en aangenaam. Een echte aanrader!

						
Fosso Corno ‘Mayro’ 2016
fles
30
Montepulciano d’Abruzzo d.o.c.
De wijngaard van dit domein is 30 hectare groot en ligt op
één heuvel met uitzicht opde Adriatische Zee. De wijn heeft
een intense neus van zwarte kers, de smaak is vol stevig
en stoer met een lange afdronk.

Bodegas Aragonesas ‘Aragonia’ 2016
Campo de Borja d.o.
fles

32

Een hemelse Garnacha met een intensiteit die zijn weerga
niet kent. Dit is dé topwijn van Bodegas Aragonesas, vaandeldrager in de Campo de Borja.

onze spijzen

Maria Casanovas ‘Witardus’ Cava d.o. glas
fles

José Pariente - Verdejo 2018
Rueda d.o.

SOEPEN
Zoete aardappelsoep met kokos/gember/
citroengras en cashewnoten | 7
Onze heerlijke kreeftensoep met gebakken
kleine gamba’s | 11
Soepen worden geserveerd met ons molenbrood

VISIT WIEKE’S LUNCH /
DINER GERECHTEN
Hamburger van Hereford rund | 11
Geserveerd met verse frieten | 13
Ravioli van kaas met een truffelsaus en
molenbrood
3 stuks | 11.5
5 stuks | 15.5
Pasta met diversiteit van paddestoelen |15
Biefstuk van Hereford rund met een mooie
volle rode wijnsaus* | 18
Steak tartaar (koud)* | 15
Warm huisgerookte zalm met een dillesaus* | 17
*Geserveerd met molenbrood of verse frieten
Naar keuze bij te bestellen:
Gemengde salade | 3
Gewokte gemengde groenten | 3

SALADES
Tagliata (getrancheerde beef ) met truffelsaus/
rucola/parmezaan/cherrytomaat en salade | 14
Salade met licht pittige gamba’s/mozzarella/
avocado en koriander |14

KIDS
Verse pasta met bolognesesaus | 7
Tomatensoep | 5
Ons molenbrood met hagelslag of jam | 4
Kinderijsje | 4

Vegetarische seizoensalade | 13

VISIT WIEKE’S
T O E TJ E

Salade van little gem/frisse rauwkost/gegrilde
kippendijen/kaas/spekjes/frisse dressing | 12
Salades worden geserveerd met ons molenbrood
Voor groepen vanaf 10 personen: Molenlunch!
Bestaande uit een een kopje soep vooraf, diverse
molenbrood met Bastiaansen kaas, serranoham,
gemengde bladsalade, zoetwaren en een kroket of
worstenbrood, geserveerd met 2 kopjes koffie, thee
of melk | 15 p.p. Met rondleiding molen | 20 p.p.

Zin in een toetje? Vraag gerust even wat we
vandaag serveren | 7

TIP:

Educatieve proeverijen of wijn-spijs
combinatie in de molen! Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

