
Panini 
warm geserveerd 

- Ham en kaas € 4,50 
- Brie met honing € 6,45

  Broodjes 
boerenwit, donkerbruin of bierborstel 

Rundercarapccio € 9,75 
Met parmenzaanse kaas, rucola sla, zon- 
gedroogde tomaatjes en rode pesto dressing.
 
Huisgemaakte tonijnsalade € 6,95
Met rode uien en rucola sla.

Filet Americain € 7,95 
Met rode uien, gekookte ei en  
remouladesaus
 
Gerookt zalm € 9,25
Met tomaten tapenade en  
tuinkruidendressing.

Gezond Oatmössche € 6,75 
Met kaas, sla tomaatjes, gekookt ei,  
ham en remouladesaus
 
Warme Kippedij  € 8,95 
Cashewnoten, paprika, uien, sla, sojasaus 
 
Uitsmijter € 6,95 
Met ham en kaas
 
Uitsmijter € 7,95 
Met Twents gedroogde ham.
 
Uitsmijter Carpaccio €  11,25 
Met parmezaanse kaas, rucola sla
 
Gasterij 12-uurtje €  9,95 
Klein kopje verrassings soep, wit brood  
met een kroket en uitsmijter, 1 eitje  
met ham/kaas op een donkerbruin brood
 
Eigen gemaakte gehaktbal € 7,95 
met brood

 
Bourgondische Kroketten € 6,75 
2 kroketten met brood
 
Huisgemaakte Kroketten  € 7,25
2 kroketten met brood, ragout van  
Tripel en spek. (Indien voorradig)
 
Runderburger (250 gr  rose gebakken)        € 11,95 
Met sla, tomaat, siepelcomôte en  
geserveerd met salsadip
 

 Soep 

Siepelsoep € 5,25 
Met huisgemaakte krokante kaasstengels
 
Tomatensoep € 6,50 
Goed gevulde soep geserveerd in een weckpot 
 
 
 Maaltijdsalade 
Salade geitenkaas € 14,95 
Met warme geitenkaas quiche, walnootjes, 
honing, tomaatjes en dressing.
 
Salade verse zalm en gamba,s  € 14,95 
Zalm en gamba’s zijn gebakken in de oven, 
tomaatjes, komkommer  en dressing
 
 Plate kaart 
De gerechten worden met friet en  
rauwkost op bord geserveerd. 
 
Varkensschnizel € 13.50
 
Huisgemarineerde spare-ribs € 13.50
 
Gemarineerde varkenshaaspuntjes €  13.50 
Keuze uit satésaus of champignonsaus
 
Eigen gemaakte gehaktbal € 10,25
 
Gemarineerde kogelbiefstuk € 14,95 
(2 x 80 gr)

Uiteraard kunt u bij  
ons  ook terecht voor: 
- Bierproeverij met rondleiding 
- Barbeque en Live cooking 
- Warme en koude buffetten 
- Feesten, partijen, vergaderingen  
 en teambuildingDagkaart

10:30 t/m 17:00 uur



Bij de borrel 
Kaasplankje € 9,95
 
Ham- worstpplankje € 9,95
 
Kaas/worstplankje € 9,95
 
Bitterballen € 5,75 
8 bourgondische bitterballen
 
Othmarballen (indien voorradig) € 4,95 
4 huisgemaakte bitterballen gevuld 
met ragout van tripel en spek
 
Toet’n met stoet € 5,50 
Bierbrood, wit stokbrood geserveerd  
met kruidenboter en salsadip.
 
Warme flamkuchen van de chef € 9,25 
Kruidencreme fraiche, prei, ui,  
spekjes en kaas
 
Warme flamkuchen de snor € 8,95 
Kruidencreme fraiche, prei, ui,  
tomaat en kaas
 
Nacho’s met gegratineerde kaas € 7,95
 
Toet’n friet met mayonaise € 4,95
 
Weckflesje met nootjes € 2,50 
 
 
 
 IJsgerechten 
 
Seizoen ijsgerecht € 6,95 
Bierpul met 3 bolletjes vanille ijs,  
vers fruit en slagroom (indien voorradig)
 
Pecan toffee merinque € 6,95 
Lagen toffee Merinqueschuim 
met slagroom                                                      
Meerprijs: Bolletje vanille roomijs € 1,00
 
Dessert van de chef € 7,85 
Arretjescake-ijs met arretjescake  
en slagroom
 
Dessert Compleet € 8,95 
Klein bakje creme brulee met extra  
lekkernijen.  
Als extra kunt u kiezen uit: Koffie, thee  
of cappucino.

Dranken 

Warme dranken 
Café crème € 2,25 
Thee (Losse tea)  € 2,25 
Cappuccino € 2,40 
Koffie verkeerd € 2,40 
Espresso € 2,25 
Latte macchiato €   3,1 0 
Warme chocolademelk € 2,40 
Warme chocolademelk slagroom € 2,95 
Verse Muntthee/Verse Gember € 3,75
 
 
Speciale koffie 
Irish coffee (Irish Whiskey) € 6,95 
French coffee (Grand Marnier) € 6,95 
Coffee 43 (Likeur 43) € 6,95
 
 
Bij de koffie of thee 
Appelgebak zonder slagroom € 2,35 
Appelgebak met slagroom € 2,95 
Krentenwegge € 2,35 
Biercake € 1,95 
Arretjescake € 1,95 
Tipje slagroom € 0,65     
 
 
Frisdranken 
Coca Cola / Cola zero € 2,25 
Fanta Orange / Sprite € 2,25 
Fanta Cassis / Fanta Cassis € 2,35 
Fuzetea black tea sparkling € 2,35 
Fuzetea peach still € 2,35 
Fuzetea green tea still € 2,35 
Bitter lemon / Tonic Kinely € 2,40 
Sinaasappelsap € 2,35 
Appelsap minute maid € 2,35 
Crystal clear / Rivella € 2,40 
Chocomel / Fristi € 2,40 
Chaudfontaine still of sparkling € 2,25 
Fles Chaudfontaine (1 liter) € 7,50 
still of sparkling 
Verse jus d´orange € 2,95
 
 
 
 
 
 
Othmar Bier 
Vraag naar onze bierkaart! 
 
 
Huiswijnen 
Droog, Rood, Rose € 3,95 
Wijn 0.0  droog en iets sparkling € 4,25 
Hugo, Hugo 0.0, Zoet  € 3,75

De Othmar De Othmar 
bierkaartbierkaart


