Vaderdag

Kaart

20 juni 2021

Vaderdag high BEER € 19,95 p.p.
A’ la carte diner
Openstelling vanaf 10.30 uur

4e Jaargang / 2020

extra gerechten voor
vaderdag!!!

Agenda en
arrangementen
Moederdag 2021
Moederdag Diner
(3-gangen keuze menu)
4 t/m 7 mei 2021

Moederdag Brunch
9 mei vanaf 11.30 uur
(brunchbuffet incl snackkast)

		

Brouwerijdag
6 juni 2021

18 juni 2021

1E PAASDAG

27 april 2021 zijn wij
Geopend !!!

Natuurlijk zijn er in het stadje
Poaskearls

Menukaart

5 december vanaf 11.30 uur
(brunchbuffet incl snackkast)

OPTREDEN van

Koningsdag

Paasbrunch € 25,95 p.p.
Paas high tea € 18,95 p.p.
A’la carte diner
Openstelling vanaf 10.30 uur

Sinterklaas Brunch

www.othmar.nl

van de brouwerij Othmar bier

Paasdagen 2021

2E PAASDAG

Sinterklaas Diner
(3-gangen keuze menu)
23 t/m 26 november 2021
30 t/m 3 december 2021

Ootmarsum viert
de langste dag.....

Openstelling

diverse kappelen

Paasbrunch € 25,95 p.p.
Paas high tea € 18,95 p.p.
A’ la carte diner
Openstelling vanaf 10.30 uur

Sinterklaas

Arrangement VOL=VOL

Kerstdagen 2021
1E KERSTDAG

Info: jaaragenda

Pinksterdag 2021
1E PINKSTERDAG
pinksterbrunch € 25,95 p.p.
Openstelling vanaf 10.30 uur
2E PINKSTERAG
Openstelling vanaf 10.30 uur

Kerstbrunch € 27,95 p.p.
Dinnerbuffet € 36,95 p.p.
A’ la carte diner

Door de unieke ligging op het

Bij Gasterij Oatmössche is de

commanderieplein, waar bier-

Twentse gastvrijheid en genieten

brouwerij Heupink & Co haar

het allerbelangrijkst. Natuurlijk

othmarbier brouwt, en de combi-

willen wij u en uw gasten laten

natie met het openluchtmuseum,

genieten in een ongedwongen

leent gasterij Oatmössche zich

sfeer. Heeft u nog vragen en/of

uitstekend voor ä la carte diner,

wilt u meer informatie over de

lunch, borrelen, rondleidingen,

mogelijkheden bij Gasterij

huwelijksdag en feestelijke partijen

Oatmössche, spreek ons of één

met eindeloze mogelijkheden.

van onze medewerkers aan.

Esmaralda en Manfred Bijen
UITERAARD KUNT U BIJ ONS OOK
TERECHT VOOR:

2E KERSTDAG
Kerstbrunch € 27,95 p.p.
A’la carte diner
Openstelling vanaf 11.00 uur

Gasterij
Oatmössche

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

- Bierproeverij met rondleiding
- Feesten en Partyen
- Huwelijk
- Bierpas met tapwand
- High tea, high beer/wijn
- Vorkjes diner

- Lunch
- a la carte
- Buffetten
- BBQ live cooking
- Vergaderingen
- Koffie met iets lekkers

Bier gebrouwen in onze eigen
brouwerij, waar het Othmar
gebrouwen wordt. U vindt ze op
onze Othmar bierkaart!

Proost!
Nieuw: de Bierpas

Tap je eigen Othmar biertje
met je eigen Bierpas!

Bierpas
Opladen en bijtanken

lein 3, Ootmarsum
Commanderiep
ossche.nl
13 30, I www.oatm
T +31(0)541 - 29
Oatmossche
sche
Gasterij oatmos

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
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
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

VOORGERECHT:

HOOFGERECHT:

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

Gemarineerde Varkenshaaspuntjes € 15,50
Satesaus en kroepoek met gedroogde uitjes
Champignonsaus en gedroogde uitjes

Flamkuchen de snor
Kruidencreme fraiche, prei, ui,
zongedroogde tomaatjes en kaas

€ 8,95

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

€ 10,00
prijs p.p.

BIJGERECHTEN:

DECEMBER DINER
25, 26 en 27 december.
Tussen 14.00 uur en 19.00 uur.

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

€ 3,50
€ 4,95
€ 7,50

Bezorgen is mogelijk
vraag naar beschikbaarheid!

Toet’n friet

€ 4,50

Bezorgen is mogelijk vraag naar beschikbaarheid!

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 en gamba’s geserveerd
met portsaus of kreeftensaus
Wildgoulash
geserveerd met spruitjes

€ 18,95

Papillotte Vegetarisch
verse pasta met diverse soorten
kaas en Quorn mince

€ 14,95

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

€ 15,95

Menukaart

