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.

Onze hoofdgerechten
worden geserveerd met
gebakken aardappelen,
warme groenten
en rauwkost.

December Diner
Flamkuchen van de chef
€ 8,95
Kruidencreme fraiche, spekjes prei, ui en kaas

Oatmössche plateau
Dit jaar geen gasten bij Gasterij
Oatmössche daarom een Oatmössche
plateau gezellig bij u thuis!

Oatmössche plateau
Diverse verschillende gerechtjes
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Carpaccio
Gemarineerde zalm
Gamba
Kipkerrie
Tonijnsalade
Twente gedroogde ham met filet
Oma’s rundvleessalade
Gevuld ei
Twente gedroogde ham met filet
Flamkuchen (1/4 per persoon)
Gegratineerde champignons p.p.
Bierborstel plukbrood met dip
(Twents Broodhoes)

Oatmössche plateau

€ 20,per persoon

BESTELLEN VAN
DE OATMOSSCHE PLATEAU
KERST
Tot 23 december bestellen.
Ophalen 24, 25, 26 en 27 december.
Tussen 11.30 uur en 14.00 uur.
OUD- EN NIEUWJAARSDAG
tot 30 december bestellen
Ophalen 31 december en 1 janauari
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur
Bezorgen is mogelijk
vraag naar beschikbaarheid!

Flamkuchen de snor
Kruidencreme fraiche, prei ui en kaas

€ 8,95

Rundercarpaccio
€ 9,95
Carpaccio met parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, apart geserveerd met
rode pesto dessing en truffelmayonaise
Carpaccio van Hert
€ 10,95
Hert carpaccio met parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, apart geserveerd met
rode pesto dessing en truffelmayonaise
Proeverijtje (vanaf 2 personen)
Carpaccio, gemarineerde zalm,
gamba, kipkerrie tonijnsalade en
een toet’n met stoet

€ 10,00

Gemarineerde Varkenshaaspuntjes € 15,50
Satesaus en kroepoek met gedroogde uitjes
Champignonsaus en gedroogde uitjes
Tournedos ‘Gasterij Oatmössche’
€ 23,25
Tournedos met siepelcompôte, en rode portsaus
Varkensschnitzel
€ 15,50
Varkensschnitzel in roomboter gebakken
met Jagersaus of Champignonsaus
Kalfsoester met gamba’s
€ 18,95
Rosé gebakken kalfsoester met gamba’s met
portsaus of kreeftensaus
Wildgoulash
geserveerd met spuitjes

€ 18,95

Papillotte Vegetarisch
verse pasta met diverse soorten
kaas en Quorn mince

€ 14,95

prijs p.p.

BIJGERECHTEN:
Bakje Oma rundvleessalade (350 gr)
Pecan toffe merinque
1/2 Arretjescake (750 gr)

€ 3,50
€ 4,95
€ 7,50

Toet’n friet

€ 4,50

Papillotte zalm
€ 17,95
Papillotte van verse zalmfilet met
romige zuurkool, weizenbier en kruidenboter
Huisgemarineerde Spare-ribs
met sojasaus

€ 15,95

Menukaart

