De fraai aangelegde
comanderieplein met
een stadbrouwerij is een
authentiek locatie voor
u en uw gasten.
Bij Gasterij Oatmossche
wordt het Othmar Bier
gebrouwen in koper
ketels. In het gebouw van
glas en hout is een
verzameling van zeer

High beer, high wine

Dessertkaart

Gezellig bijkletsen onder het genot van
een Othmar speciaalbier of wijn.
Tijdens het arrangement worden diverse
warme en koude hapjes geserveerd.
Per persoon kunt u kiezen uit: twee glazen
bier, drie proefglaasje of twee wijn!

4e Jaargang / 2020

€ 19,95 p.p. (reserveren)

Sinterklaas

Arrangement VOL=VOL
Sinterklaas Diner
3-gangen keuze menu
24 t/m 26 nov 1 t/m 4 dec

zeldzame, historische
machines en stoomwals
te bewonderen. En ook
kunt u daar de vergisting
tank en de afvullijn van de
brouwerij bekijken.

Sinterklaas Brunch
29 november 2020
(brunchbuffet incl snackkast)

KERSTDAGEN
Vraag naar de mogelijkheden !!!
VOL=VOL

Commanderieplein 3, Ootmarsum
Tel.+31(0)541 - 29 13 30
www.oatmossche.nl

Natafelen of
borrelen aan de bar
Door de unieke ligging op het commanderieplein, waar bierbrouwerij
Heupink & Co haar Othmarbier
brouwt, leent Gasterij Oatmössche
zich uitstekend voor á la carte diner,
lunch, borrel, burgerlijkhuwelijk,
huwelijksdag en feestelijke partijen
met eindeloze mogelijkheden.
Bij Gasterij Oatmössche is de Twentse
gastvrijheid en genieten het
allerbelangrijkste.
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.
Manfred en Esmaralda Bijen

Gratis Wifi

Bij al onze gerechten wordt
gratis WIFI geserveerd!
Netwerk: Oatmossche
Code: vraaghetmanfred

Courant

Losse verkoop €2,99

Kinderdessert
Kinderdessert met spikkels
Vanille roomijs met
vrolijke spikkels en
een leuk clownshoofdje
€ 4,50

2e Jaargang / 2018-03

Kaasplankje
Diverse soorten kaas
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Godet Cognac VSOP
€ 5,75
natuurlijk zachtheid van vanille aroma’s en tomen van geel fruit
Godet Cognac VS
€ 5,75
een blend van verschillende Cru’s
dubbel gedistilleerd en gerijpt in vaten van frans eikenhout

Dessertkaart
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Calvados Morin
Carlos I Brandy
Grappa
Joseph guy
Johnny walker (red)
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DIGESTIEF

NAGERECHTEN
€ 9,95

Pecan toffe merinque
€ 6,95
Opgebouwd uit wisselende lagen
toffee Merinqueschuim, slagroom
en huisgemaakte Toffee, afgewerkt
met stukjes gehakte pacannoot
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Meerprijs:
bolletje vanille-roomijs

€ 1,00
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Paasgebruiken en folklore

Paasgebruiken en folklore

vitas eat res audis quiatiuntet volum,

vitas eat res audis quiatiuntet volum,

voluptatur aperfero etum ressima

voluptatur aperfero etum ressima

voluptatur aperfero etum ressima

ximus, [ Pagina 2 ]

ximus, [ Pagina 3 ]

ximus, [ Pagina 3 ]

Paddy Old Irish Whiskey € 5,25
Mild, zacht, een kenmerkende zachte
moutigheid, op de achtergrond tonen
van honig, vanille, gebrand hout.
Old Ballantruan Whisky € 5,75
the peated malt. heeft een uniek
zoet-rokerig karakter met hints van
citrus en mout
Tamdhu speyside malt
scotch Whisky
€ 6,00
Mondvullende zijdezachtheid, gemalen specerijen, klein beetje turfrook

Chocoladebom
€ 8,95
Smeltende chocoladebal!!!!
Gevulde chocoladebal met
vanille roomijs, brownie,
nougat en warme chocoladesaus
met slagroom

Café crème
Thee (Losse thee)
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Latte macchiato

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,25
€ 3,10

Schaaltje Bonbons
5 stuks diverse bonbons

€ 4,95

Irish coffee
Met Irish Whiskey
French coffee
Met Grand Marnier

€ 6,95
€ 6,95

Lava red velvet karamel € 8,25
lauw warme redvelvet cake met
een carmalvulling van witte
chocolade
Dessert van de chef
€ 7,85
Arretjescake-ijs met arretjescake,
slagroom en caramelsaus
Dessert compleet
€ 8,95
Klein bakje creme Brûlée met
extra lekkernijen
Als extra kunt u kiezen uit:
- koffie, thee of cappuccino
- proefglaasje trippel
Proef het “ najaar”
€ 7,50
3 bolletjes met slagroom en een kaneelstengel
- Roomijs mascarpone/abrikoos
- Kwark limoen
- Sorbetijs aardbei
Spaanse coffee
Met Tia maria
Italian coffee
Met Amaretto
Coffee 43
Met likeur 43

LIKEUREN

Tia Maria/Amaretto
Grand Marnier
Drambuie
Likeur 43
Sambucca
Cointreau

€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
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