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Burgemeester Willekenslaan

Nadat het besluit genomen werd om het heidegebied 
ten zuiden van Reusel te gaan gebruiken voor bosbouw 
werd ook nagedacht over de inrichting van de percelen. 
Hoewel rechte dreven het meest praktische was, kwam 
ambtenaar Paulussen met een ander idee. Voor die tijd was deze 
ambtenaar een ondernemend type. Hij was zelfs in Parijs 
geweest en had daar o.a. de Champs Elysee, het Place de la 
Concorde en het Place d’Etoil gezien. Hij kwam met het idee 
om deze drie Parijse iconen in het klein aan te leggen in 
de Reuselse bossen. De toenmalige burgemeester Willekens 
was niet erg enthousiast. Het plan zou o.a. te duur zijn. Na 
enig aandringen wist ambtenaar Paulussen de burgemeester 
toch te overtuigen om in Reusel een klein stukje Parijs te 
creëren. De burgemeester heeft samen met Cees van Hoof, 
de vûrwerker en eerste bewoner van het pand waarin u nu 
zit, en ambtenaar Paulussen met behulp van een lang touw 
de Grote en Kleine cirkel uitgezet. De weg waaraan d’n Ouwe 
Brandtoren ligt, de Burgemeester Willekenslaan, is dus in 
feite de Reuselse variant van de beroemde Parijse boulevard. 



OM MEE TE BEGINNEN

Brood met smeersels Kruidenboter, pesto en truffelmayonaise  5,95
Tomatensoep Geserveerd met brood en kruidenboter  3,50 | 6,50
Wisselende soep Geserveerd met brood en kruidenboter  3,50 | 6,50
Kleine salade lauwwarme brie Gemengde sla met walnoten, rode ui,  7,95
honing en rode port vijgendip. Geserveerd met brood en kruidenboter
Carpaccio Parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde tomaten,  8,95
truffelmayonaise en pittenmix. Geserveerd met brood en kruidenboter

KLASSIEKERS

Houthakkertje 2.0 Drie sneetjes bruin brood, een rundvleeskroket,  12,95
ham, kaas en een soepje
Uitsmijter ham-kaas Drie sneetjes bruin brood met drie eieren  10,50

RUSTIEKE BROODJES (keuze uit wit of bruin)

Gezond Ham, kaas, tomaat, augurk, komkommer, gekookt ei  9,50
Lauwwarme brie Walnoten, rode ui, honing, rode port vijgendip  9,50
Gerookte zalm Kruidenkaas, rode ui, kappertje en mosterd-dille dressing  12,95
Gebakken kip Champignons, ui, paprika, spek en Jamballasaus 11,95
Huisgemaakte pulled pork Langzaam gegaard varkensvlees met rode ui  11,95
en een BBQ marinade
Carpaccio Parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde tomaten,  11,95
truffelmayonaise en pittenmix

SALADES (geserveerd met brood of friet)

Salade gerookte zalm Rode ui, komkommer, tomaat, gekookt ei, kappertjes,  15,95
pittenmix en mosterd-dille dressing
Salade gebakken kip Tomaat, komkommer, gekookt ei, ui, champignons,  14,95
paprika, spek, pittenmix en Jamballasaus
Salade carpaccio Tomaat, komkommer, parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde  14,95
tomaten, truffelmayonaise, pittenmix
Salade lauwwarme brie Komkommer, tomaat, walnoten, rode ui, honing  14,50
en rode port vijgendip

GEGRILD BROOD
Een tosti gemaakt van wit casinobrood geserveerd met gemengde sla en een sausje.

Op zijn Hollands Ham-kaas  5,50
Brie Walnoten-honing  5,95
Tomaat Ham-kaas-tomaat  5,95
Hawai Ham-kaas-ananas  5,95

HAMBURGERS
Een rundvleeshamburger van 160 gr. op een wit broodje geserveerd met frietjes,
mayonaise en een salade.

Cheeseburger Rode ui, augurk, cheddarkaas, gebakken spek en tomaten relish  15,95
BBQ burger Gebakken ui, spek en barbecue saus  15,95

’N Joekel Durf jij het aan?!  19,95
Een hamburger van maar liefst 400 gram op een wit broodje met rode ui, tomaat,
spek, zoetzure komkommer een gebakken ei en Jamballasaus. Geserveerd met
frietjes en mayonaise.

EEN WARME HAP
Onderstaande gerechten worden geserveerd met frietjes, mayonaise en een salade.

Huisgemaakt runderstoofpotje 17,95
Spies van gemarineerde kipfilet met satésaus 17,95
Spareribs met barbecuemarinade 17,95
Varkensschnitzel met pepersaus of champignonroomsaus 17,95
Fish and chips met remouladesaus 17,95

VOOR DE KLEINE ETERS (of voor als je niet zoveel honger hebt)

Kinderbox Friet, snack, pakje drinken, ijsje en traktatie  9,00
Kinderboterham Twee sneetjes bruin brood met kaas, ham en zoetwaren  5,50
Hard broodje frikandel of kroket Een wit of bruin broodje met een frikandel of kroket  4,95
Brabants worstenbroodje Met een sausje naar keuze  2,50

OM MEE TE EINDIGEN

Kinderijsje Vanille- en aardbeienijs met slagroom  4,00
Wit vrouwke Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom  6,50
Ingemaokte keerzen Vanille ijs met warme kersen en slagroom  6,95
De Reuselse kei Hazelnootschuimgebak met ijs en slagroom  6,95
Natuurpoortje Een ijscoupe met ijs van ijsboerderij Fabor   6,95
Brusselse wafel met ijs en slagroom 5,95
Brusselse wafel met warme kersen en slagroom 5,95
Wisselend gebak Als ’t er is

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Gerechten met een vega-teken zijn vegetarisch 

of zijn op verzoek vegetarisch te bestellen.


