
Door de unieke ligging op het commanderieplein,  
waar bierbrouwerij Heupink & Co haar othmarbier 
brouwt, en de combinatie met het openluchtmuseum, 
leent gasterij Oatmössche zich uitstekend voor a’ la carte 
diner, lunch, borrelen, rondleidingen, huwelijksdag en 
feestelijke partijen met eindeloze mogelijkheden. 

Bij Gasterij Oatmössche is de Twentse gastvrijheid en genieten  
het allerbelangrijkst. Natuurlijk willen wij u en uw gasten laten 
genieten in een ongedwongen sfeer. Heeft u nog vragen en/of wilt 
u meer informatie over de mogelijkheden bij Gasterij Oatmössche, 
spreek ons of één van onze medewerkers aan.

Esmaralda en Manfred Bijen

Lunch, drank  
en borrelkaart



WARME DRANKEN
Café crème € 2,15 
Thee (Losse tea)  € 2,15 
Cappuccino € 2,35 
Koffie verkeerd € 2,35 
Espresso € 2,20 
Latte macchiato € 3,10 
Warme chocolademelk € 2,40 
Warme chocolademelk slagroom € 2,95 
Warme chocolademelk met rum en slagroom € 5,95

SPECIALE KOFFIE
Irish coffee (Irish Whiskey) € 6,75
French coffee (Grand Marnier) € 6,75
Coffee 43 (Likeur 43) € 6,75

BIJ DE KOFFIE OF THEE
Appelgebak zonder slagroom € 2,35
Appelgebak met slagroom € 2,95

Krentenwegge € 2,35
Krentenwegge met kaas en roggebrood € 3,95
Krentenwegge met Twents gedroogde ham € 3,95

Gebak seizoen (indien voorradig)  

Dranken



FRISDRANKEN
Coca Cola € 2,25 
Cola zero € 2,25 
Fanta Orange € 2,25 
Fanta Cassis € 2,35 
Sprite € 2,25 
Fuzetea black tea sparkling € 2,35 
Fuzetea green tea still € 2,35 
Bitter lemon Finey € 2,40 
Tonic Finey € 2,40
Ginger Ale Finey € 2,40 
Sinaasappelsap minute maid € 2,35 
Appelsap minute maid € 2,35 
Crystal clear € 2,35 
Rivella € 2,35 
Chocomel/fristi € 2,35 
Chaudfontaine still € 2,25 
Chaudfontaine sparkling € 2,25
Verse jus d´orange € 2,95

UITERAARD KUNT U BIJ ONS  OOK TERECHT VOOR:
- Bierproeverij met rondleiding

- Barbeque en Live cooking
- Warme en koude buffetten

- Feesten, partijen, vergaderingen en teambuilding

Dranken



BIEREN OTHMAR
Proefglaasje pils (0.16 cl )    € 1,95
Proefglaasje (0.16 cl )    €   2,00
         - Weizen
         - Tripel
         - Wisseltap (2x)

TAP 0.2 0.3 0.4  0.5
Pils € 2,30  € 4,50
Weizen  € 4,05  € 6,05
Tripel € 3,05  € 5,85
Wisseltap: Zie krijtbord   

FLES  (0.33CL) Diverse soorten..... Zie krijtbord 
Tripel      
Rauch     
Goud     
Weizen     
Oatmossche Radler    € 3,15 
Oatmossche Kers    € 3,15 
Glutenvrij bier    € 3,95 
Bierprossecco    € 2,95 

Dranken

BIERPROEVERIJ MET RONDLEIDING
Een rondleiding door onze eigen brouwerij met aansluitend  

een proeverij van de Othmar bieren. Vanaf 8 personen!



HUIS WIJNEN
Droog, Rood, Rose (huiswijnen) € 3,95 
Hugo, Hugo 0.0, Zoet  € 3,75 

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Jonge jenever, Berenburger € 2,70 
Vieux, Jägermeister, Bessen, Kersen € 2,75 
Citroen brandewijn € 2,70 
Apfelkorn € 3,50 
Boswandeling € 3,50

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Likeur 43, Tia Maria, Safari, Amaretto € 3,75 
Bacardi € 4,50 
Baileys, Malibu € 3,75 
Passoa, Peachtree € 3,75 
Grand Marnier € 5,50 
Johnny Walker (whiskey) € 4,00 
Jameson, Gin € 4,00 
Wodka blanke € 4,50 

Dranken

HEERLIJK BIJ DE BORREL
Sneupsnaaierje hapjes, zoals kaas- of vleesplankje, flamkuchen 
of een toet’n met stoet! verderop in deze kaart vind je ze allemaal!



Lunchkaart



PANINI warm geserveerd
Ham en kaas € 4,50 
Brie met honing € 6,45 

BROODJES Oerbonk:  Boerenwit of Bruin 
Rundercarpaccio € 8,50
Met parmezaanse kaas, rucola sla
zongedroogde tomaatjes en rode pesto dressing.
 
Huisgemaakte tonijnsalade € 6,95
Met rode ui en rucola sla.
 
Warme, gemarineerde procureur   € 7,05
 
Gerookte zalm € 8,95
Met tomaten tapenade en tuinkruidendressing.

Lunchkaart 12:00 t/m 17:00 uur

DIEET / ALLERGIEËN
Laat het ons even weten of de keuken rekening 

moet houden met dieetwensen of allergieën.

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten  
allergenen bevatten.



Gezond Oatmössche  € 6,75
met kaas, sla, tomaatjes, gekookt ei, ham en remouladesaus
 
Gasterij Oatmössche platte € 9,95
Diverse soorten beleg, boter, mosterd en een toet’n met stoet 
Meerprijs: kroket € 2,50 per persoon
 
Uitsmijter    € 6,95 
Met ham en kaas
 
Uitsmijter    € 7,95 
Met Twents gedroogde ham.
 
Uitsmijter Carpaccio    € 9,95 
Met parmezaanse kaas, rucola sla 
 
Eigen gemaakte gehaktbal met brood  € 7,95
 
Kroketten (2) met brood    € 6,50
 
Huisgemaakte Kroketten (2) met brood  € 7,25 
Indien voorradig.
 
Runderburger    € 9,95 
Met sla, tomaat, Siepelcompote, geserveerd met salsa dip

Lunchkaart 12:00 t/m 17:00 uur



SOEP van 12:00 t/m 20:00 uur
Siepelsoep    € 5,25 
Met huisgemaakte, krokante kaasstengels
 
Tomatensoep    € 6,50 
Goed gevulde tomatensoep geserveerd in een weckpot.
 
 
 
MAALTIJDSALADE van 12:00 t/m 20:00 uur
Salade geitenkaas € 14,95 
Met warme geitenkaas quiche, walnootjes, honing,  
tomaatjes en dressing.
 
Salade gerookte zalm € 14,95 
Warme gerookte zalm, gebakken gamba’s en dressing

Lunchkaart 12:00 t/m 17:00 uur

SPECIALS
Voor u en uw gasten serveren wij extra speciale  
gerechten. Geheel in het teken van elk seizoen!!!

Vraag naar onze specials kaart



IJSGERECHTEN
Seizoen ijsgerecht                                                              € 6,95                  
Bierpul met drie bolletjes ijs, vers fruit en slagroom    
(indien voorradig)
 
Pecan toffee merinque    € 6,95 
Lagen toffee Merinqueschuim met slagroom.
 
Dessert van de chef    € 7,85 
Arretjescake-ijs met arretjescake en slagroom.
 
Trio ijs lollipops    € 7,85 
Pistache roomijs met ruby chocolade                                               
Vanille roomijs met cappuccino chocolade,                                           
Roodfruit roomijs met witte chocolade 
en slagroom.
 
Dessert Compleet    € 8,95 
Klein bakje creme brulee met extra lekkernijen                                      
als extra kunt u keuzen uit: ( koffie, thee of capuccino)

Lunchkaart 12:00 t/m 17:00 uur



De gerechten worden met friet en rauwkost op bord geserveerd. 
 
Varkensschnitzel    € 13.50
 
Huisgemarineerde Spare-ribs   € 13.50
 
Gemarineerde Varkenshaaspuntjes   € 13.50 
Keuze uit:  Satésaus of Champignonsaus
 
Gehaktbal        €   8,95

 
 

High Beer & High Wine 
Gezellig bijkletsen onder het genot van Othmar speciaalbier 
of wijn. Tijdens het arrangement worden diverse warme en  

koude hapjes geserveerd. Per persoon kunt u kiezen uit: twee 
glazen bier, vier proefglaasjes bier of twee glazen wijn  

Minimaal 2 personen.

Gasterij oatmössche serveert dit arrangement  
alleen op reservering. 

€ 19,95 PER PERSOON

Plate kaart 12:00 t/m 17:00 uur



Bij de borrel



Kaasplankje    € 9,35
 
Ham- worstpplankje    € 9,35
 
Weckflesje met nootjes    € 2,50
 
Bitterballen (8 stuks).    € 5,75
 
Othmar Bitterballen (4 stuks)   € 4,95 
Huisgemaakte bierbitterballen (indien voorradig).
 
Toet’n met stoet    € 5,50 
bierbrood, wit stokbrood geserveerd met kruidenboter  
en salsadip.
 
Warme flamkuchen van de Chef   € 8,75 
Kruidencreme fraiche, prei, ui, spekjes, kaas
 
Warme flamkuchen de Snor           € 8,75 
Kruidencreme fraiche, prei, ui, tomaat, kaas
 
Nacho’s met gegratineerde kaas   € 7,95
 
Toet’n friet met mayonaise   € 4,45

Bij de borrel vanaf 11:30 uur



Groepen 
Bent u met meer dan 15 personen? Dan maken wij voor u en 

uw gasten een persoonlijk  keuze á la carte diner,  
afgestemd op uw wensen!

Hoofdgerechten 
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken  

aardappelen, frietjes, warme groenten en sla.

High tea 
Even gezellig bijkletsen onder het genot van een brouwerij 
high tea met een pot thee. Tijdens dit arrangement worden 

diverse sandwiches, bierpulletjes soep, warme panini’s, 
Othmar champignons en zoete lekkernijen geserveerd.

Minimaal 2 personen!  ( reserveren) 
€ 19,95 per persoon

Gratis Wifi
Bij al onze gerechten wordt gratis WIFI geserveerd!

Netwerk: Oatmossche
Code: vraaghetmanfred


