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NieuwsbriefNieuwsbrief
Op de hoogte blijven van Gasterij nieuws? Schrijf u 
dan op onze site in voor onze nieuwsbrief.

Verrassend lekkerVerrassend lekker
Biercake met Othmar Tripel bier!

BIJZONDERE 
FEESTDAGEN 
Bijzonder dagen moeten gevierd worden. Of dat nu 
Moederdag, Vaderdag of Sinterklaas is, bij Gasterij 
Oatmössche maken we er altijd een feestje van! 
Variërend van een gezellige uitgebreide brunch, 
borrel of een speciaal dinerarrangement, wij laten 
u en uw familie genieten van deze mooie dag!  
En natuurlijk hebben we voor de Kerstdagen, 
Paasdagen en andere feestdagen bijzondere  
arrangementen. Naast een heerlijke Kerst- of 
Paasbrunch of uitgebreid feestbuffet kunt u ook 
altijd heerlijk à la carte eten. 

Tijdens feestdagen zijn wij  Tijdens feestdagen zijn wij  
op de maandagen geopend!op de maandagen geopend!
Tijdens feestdagen zijn wij  
op de maandagen geopend!

BIERBOSTELBROOD 
EN BIERCAKE VAN  

HET TWENTS  
BROODHOES

Gasterij Oatmössche is zes dagen per week, van 
dinsdag tot en met zondag geopend vanaf 10:30 
uur. De keuken is op deze dagen vanaf 11.30 uur 
geopend. Natuurlijk zijn wij op maandagen te  
allen tijde geopend voor feesten en partijen. Ook 
op feestdagen zijn wij op de maandag geopend.

Oatmössche plateau
Diverse verschillende gerechtjes

Met Pasen
Lekker lang tafelen met heerlijk eten en goede wijn

De échte Twentse gastvrijheid!

NABORRELEN
ACHTER, OP  DE BAR  
Nog even naborrelen, wie kent dat niet. Juist dát 
maakt dat de avond compleet is. En waar kan dat 
beter dan ‘aan de bar’. Speciaal voor dit soort mo-
menten heeft Gasterij Oatmössche haar ‘Achter 
de bar’ locatie. Met zicht op de brouwketels van 
het Othmar bier dat échte brouwerijgevoel met je 
vrienden, familie of collega’s nog even vasthouden. 
Dat kan ‘Achter de bar’, maar ook de ronding ‘Aan 
de bar’ leent zich perfect voor dat ene bijzondere 
moment voordat je toch echt naar huis gaat.



Lekker lang tafelen
Met familie of vrienden

Tijdens Pasen

Thuis bezorgdThuis bezorgdThuis bezorgdThuis bezorgd
Bezorgen is mogelijk vraag 
naar beschikbaarheid!

Bezorgen is mogelijk vraag 
naar beschikbaarheid!

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

Afhaal diner

Voorgerechten
Tomatensoep (500 ml) € 5,00 
Goed gevulde tomatensoep  
(Soepen KOUD !!! maar kan ook  
evt.warm geserveerd worden)

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

Flamkuchen de snor  € 8,95
Kruidencreme fraiche, prei, ui, 
zongedroogde tomaatjes en kaas 

Rundercarpaccio € 9,95
Carpaccio met parmezaanse kaas,  
zongedroogde tomaatjes.  
Apart geserveerd met rode pesto  
dressing en truffelmayonaise

Gegratineerde gamba’s  € 9,50
prei, koksroom en kaas 

Proeverijtje (vanaf 2 personen) € 10,00 
Carpaccio, gemarineerde zalm, prijs p.p
gamba, kipkerrie tonijnsalade en  
een toet’n met stoet

 Bijgerechten:
 
Pecan toffe merinque  € 4,95 

1/2 Arretjescake (750 gr) € 7,50

Toet’n friet € 4,50

Hoofdgerechten
Gemarineerde Varkenshaaspuntjes € 15,95
Keuze uit: 
- 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 en  
gamba’s geserveerd met portsaus  
of kreeftensaus 

Eigen gemaakte  Gehaktbal € 10,95
met spekjus

Papillotte Vegetarisch € 14,95
verse pasta met diverse soorten 
kaas en Quorn mince

Papillotte zalm € 17,95
Papillotte van verse zalmfilet  
met romige zuurkool, weizenbier  
en kruidenboter

Huisgemarineerde Spare-ribs € 15,95
met sojasaus

€ 20,- 
per persoon 

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.

Bestellen van de oatmossche plateau 
Pasen: - Tot 2 april bestellen.
Ophalen: - 4, en 5 april. 
 - Tussen 11.30 uur en 14.00 uur.

Voor extra bestellingen op een andere 
datum! In overleg!

€ 20,- 
per persoon 

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.
★ Tricolore van brood met dip  
 (Twents Broodhoes)


