
Passie en Romantiek
bij Gasterij Oatmössche

Welkom bij Gasterij Oatmössche!  
In deze krant laten we u graag  
kennismaken met onze gastvrijheid, 
mogelijkheden en omgeving. Droom 
weg in de prachtige omgeving van 
Ootmarsum, maak kennis met onze 
cultuur, geniet van overheerlijke 
(streek)gerechten en ervaar oprechte 
Twentse gastvrijheid, We maken het 
onze gasten graag naar de zin.  
Komt u in de lente, winter, zomer  
of herfst, elk jaargetijde heeft zijn  
eigen charme. De mooie vergezich-
ten zijn ieder seizoen anders.
 
De Gasterij is veel meer dan een restaurant. 
Zo bieden we o.a. wisselende arrangementen 
op speciale (feest)dagen. Ons doel is het u 
naar de zin te maken in de ruimste zin van 
het woord. Of u komt voor een kop koffie met 
een heerlijk stuk taart, een romantisch diner 

voor twee of een complete bruiloft of een 
gezellig bedrijfsfeest! We maken graag 
een programma op maat voor u. Schuif 
aan in ons sfeervolle restaurant, boom-
gaard of op het smaakvolle terras met  
een mooi uitzicht op de hoptuin.

Laat het u smaken! En valt de bijzondere 
biertje u al op? Dat kan kloppen, want in de 
Othmar brouwerij brouwen Othmarbier 
op ambachtelijke wijze verschillende soorten 
bier. Kom langs voor een 
rondleiding, demonstratie en natuurlijk 
een kleine proeverij! 

Gasterij Oatmössche bevindt zich op de 
plek waar ruim 800 jaar geleden de ridders 
der Duitse Orde van de Commanderie 
Ootmarsum zij vestigden. Dichtbij de 
Gasterij is een heus Openluchtmuseum. 
Waan u in vervlogen tijden en ervaar  

de sfeer van toen. Zo wordt een bezoek aan 
Ootmarsum een echte belevenis!  

We staan klaar om u te verwelkomen.
Manfred & Esmaralda Bijen

Romantiek en Twentse gastvrijheid
De mooiste dag van je leven! Dan wil 
je natuurlijk een geweldig feest in een 
fantastische entourage... [ Pagina 2 ]

Trouwen bij Gasterij Oatmössche
Een sfeerimpressie met foto’s die hebben 

ontvangen van bruidsparen die bij ons hun 
huwelijk hebben gevierd... [ Pagina 4 ]

Passie voor perfectie
Er is veel mogelijk, zoveel zelfs dat we niet 
alles kunnen tonen. Een kleine greep uit 

de mogelijkheden... [ Pagina 6 ]

Proost!

Briefje
Het boter

Bier gebrouwen in onze  
eigen brouwerij, waar het  
Othmar bier gebrouwen  
wordt.  
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Romantiek
en de twentse gastvrijheid
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De mooiste dag van je leven!  
Dan wil je natuurlijk een geweldig 
feest in een fantastische entourage. 
En vooral: geen zorgen over de  
details, catering en zaal. Gasterij 
Oatmössche is overigens ook een 
officiële trouwlocatie, dus jullie 
kunnen ervoor kiezen ook jullie 
huwelijk hier te laten sluiten.

Je wilt vervolgens samen met je  
gasten genieten van een onvergetelijk 
feest, precies zoals jullie dat samen in 
gedachten hadden. En daar zijn wij voor! 
We snappen als geen ander dat geen feest 
hetzelfde is en jullie er heel graag je eigen 
persoonlijke twist aan willen geven.  
Ons team stelt alles in het werk om jullie 
wensen te vervullen. Dat doen we met  
veel enthousiasme en betrokkenheid. 

Dat noemen we bij de Gasterij: 
‘passie voor perfectie’. 
Van de, al dan niet traditionele,  
bruidstaart tot de manier waarop je  
met je gasten wilt dineren. En we denken 
mee over alle details van dieetwensen tot 
entertainment voor de kinderen op het 
feest. Kortom, we zorgen deze dag met 
plezier voor jullie. Zo zijn jullie verzekerd 
van een bruiloft waar je met plezier op 
terugkijkt en je samen met je gasten nog 
lang van kunt nagenieten. Laat het gerust 
aan ons over, dan kom je niet voor  
verrassingen te staan. Oh ja, alleen het  
weer kunnen we niet voor jullie regelen...  
Maar ook daar spelen we vlot op in.

En last but not least: we vinden het  
heerlijk om deze dag met jullie te  
mogen beleven!

Huwelijksvoltrekking in de brouwerij 
tuin, tussen de hoppalen.

Het Boterbriefje
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Othmar arrangement
• Ontvangst met koffie/thee

• All-in drank (4 uur) 
 arrangement incl. bediening

• 4 x luxe hapje (1x koud 3x warm)
• Eind van de avond serveren wij een  

 puntzak friet met mayo

Brouwerij arrangement
• Ontvangst met koffie/thee

• All-in drank (4 uur) 
 arrangement incl. bediening

• 2 x luxe hapje (1x koud 1x warm)
• Snackkast 

 (vanaf 23.00 uur gevuld)

Oatmössche arrangement
• Ontvangst met koffie/thee

• All-in drank (4 uur) 
 arrangement incl. bediening

• Sneupnaaieriejekar  
 (gehele avond aangevuld)

• Eind koffie/thee met een bonbon

Kiest u voor een spetterend avondfeest of een intiem feest?  
Niets is onmogelijk. Het is tenslotte jullie feest! Onderstaand is een greep uit onze arrangementen. 

Wij maken graag een persoonlijke offerte naar uw wensen.

Huwelijksvoltrekking in de brouwerij 
tuin, tussen de hoppalen.

Het programma stemmen we vanzelfsprekend af op uw specifieke 
wensen en gasten. Zo organiseren we graag een bijzondere dag 
voor u. We bieden verschillende arrangementen aan, die naar uw 
voorkeuren kunnen worden ingevuld: bijvoorbeeld een workshop 
schilderen, stadswandeling, whiskyproeverij of verrassende 
Twentse activiteit. Ook culinair mag u rekenen op onze flexibiliteit  
en creativiteit: van Italiaans straatfeest tot een authentieke  
high tea. En van een Biergarten tot een verrassende brunch. 

En wat dacht u van een heus ‘sneupsnaaieriejebuffet’  
(met tal van kleine gerechten) of een vorkjesdiner?  
We laten het u graag zien en ervaren! Vanzelfsprekend  
houden we rekening met dieetwensen en de door u  
gewenste doorlooptijd. 

KOM GERUST VRIJBLIJVEND LANGS,  

DAN VERTELLEN WE U (NOG) MEER!

Feesten
en partijen

Het zal u duidelijk zijn: welk feest u ook wilt vieren,  

we regelen het met veel passie en aandacht voor detail  

voor u. Zo is de Gasterij geliefd voor o.a. bedrijfsfeesten,  

familiedagen, buurtfeesten, bruiloften, etc.

Het Boterbriefje
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Weer of geen weer
Altijd de mooiste dag!

Jullie feest bij gasterij Oatmössche

De bijzondere omgeving met  

eindeloze mogelijkheden  

maken het voor jullie en je  

gasten onvergetelijk.  

Zomer of winter,  

voorjaar of najaar.   

Elk jaargetijde  

straalt haar  

charme uit.

Het Boterbriefje
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Gasterij Oatmössche biedt u uitgebreide mogelijkheden om uw huwelijksdag tot  

de mooiste dag van uw leven te maken. De bijzondere omgeving met eindeloze  

mogelijkheden maken het voor u en uw gasten onvergetelijk. Zomer of winter,  

voorjaar of najaar.  Elk jaargetijde straalt haar charme uit.
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Passie voor  
PERFECTIE Niets wordt aan  

het toeval over- 
gelaten tijdens  
jullie huwelijksdag

De fraai aangelegde tuinen en de authentieke, 
landelijke bouwwerken zijn een sfeervolle 
omlijsting voor uw huwelijksdag. U kunt de 
huwelijksceremonie laten plaats vinden 
waar u maar wenst. 

Hoptuin  
Grenzend aan het Commanderieplein ligt een 
bijzondere tuin met cultuurhistorische ge-
wassen, waaronder gerst en hop. Er wordt 
gebruik gemaakt van de oorspronkelijke 
verkaveling en positie van de tuinen ten op- 
zichte van de oorspronkelijke Commanderie.

Brouwerij
Het expositiegebouw van o.a. glas en hout- 
materialen. Een verzameling van zeer zeld-

zame, historische machines (stoomwals)  
zijn hier tentoongesteld. Ook is de 
vergistingstank en de afvullijn van  
de brouwerij te bewonderen.

Openluchtmuseum
U en uw gasten  kunnen in één van  
de tien boerderijen van het openlucht- 
museum of in de prachtige boomgaard  
uw feestje vieren. De catering wordt  
verzorgd door Gasterij Oatmössche.

Trouwen
U kunt zelf uw trouwambtenaar uitzoeken, 
en er is ook mogelijk dat u door uw dier- 
baren getrouwd mag worden

Roofvogel
Op een originele en spectaculaire wijze komt 
u de roofvogel aanvliegen en brengt u uw 
trouwringen

Duifjes
Twee witte bruidsduifjes in een huwelijks-
mand die u na de huwelijksplechtigheid 
kunt laten wegvliegen.

Dagbruiloft
U als bruidspaar kunt deze bijzondere dag 
culinair op vele manieren invullen. Daarom 
hebben wij geen standaard arrangementen. 
Uiteraard kunnen wij voor elk budget een 
passen arrangement samen stellen. Want 
ieder huwelijk is heel persoonlijk.

Het Boterbriefje



Niets wordt aan  
het toeval over- 
gelaten tijdens  
jullie huwelijksdag

Diner of Vorkjesdiner
Speciaal voor u en uw gasten, maken wij 
een speciale menukrant. Uiteraard kunt 
u aan de hand van uw budget, wensen en 
smaak een overheerlijk menu samenstellen.
 

Vorkjesdiner
Het Vorkjesdiner bestaat uit diverse 
gerechtjes. Deze gerechtjes serveren wij op 
kleine bordjes. Het vorkjes diner wordt 
door u zelf samen gesteld  (5,6,7... gangen ).
U consumeert de hele middag in onge-
dwongen sfeer.

Avondbruiloft
Kiest u voor een spetterend avondfeest  
of een intiem feest? Niets is onmogelijk. 
Het is tenslotte jullie dag!

Afscheid
Na een onvergetelijk dag wordt er  
afscheid genomen van uw gasten.  
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 Gasterij oatmossche

 Oatmossche

Voel je welkom!

 runnen al vele jaren de 
Gasterij. Zij zijn met hun tijd meegegaan en hebben flink uitgebreid: “Met ons 
team zetten we in op gastvrijheid. Dat is echt ons handelsmerk. We vinden het 
belangrijk om het onze gasten naar de zin maken. Zo wordt elke gelegenheid 
iets speciaals. Van een informeel of een complete bruiloft: wij ma-
ken er graag een onvergetelijke ervaring van. Het is ons vak om de gasten 
te laten genieten. Dat geeft ons veel plezier en energie!”

ESMARALDA EN MANFRED BIJEN


