
De Othmar bierkaart
Othmar Pilsner [Alc. 5,0%] 
Een doordrinkbaar pilsner, maar toch vol van smaak en  
heerlijk fris. Vanwege het lange lageren is de pilsner mooi gerijpt en 
redelijk helder. Door dezelfde type hop op verschillende tijden toe te 
voegen is het bier verfijnd en karakteristiek.

Othmar Blond [Alc. 6,5%]
Het speciale gistingsproces en typische hopgiften geeft dit bier  
een kruidige en fruitige sensatie. De fijne schuimkraag en het koolzuur  
zorgen voor een ultieme afronding van de smaak. Tevens zorgt de 
zachte afdronk voor een aangename bitterheid op de tong.

Othmar Rauch [Alc.l 6,2%]
Doordat de mout van deze ondergistende Rauchbier gerookt is  
boven beukenhout, is een speciale smaak ontstaan voor de echte  
bierliefhebber. De smaak wordt vaak geassocieerd met ‘barbecue’  
en ‘gerookte ham’. Onder de whiskykenners ook een geliefd biertje.

Othmar Dunkel Weizen [Alc. 5,5%]
Othmar Dunkel Weizen is een mooie bier en wordt gemaakt met  
andere diverse assortiment karamel mouten. Wat zorgt voor een 
krachtige smaak met een licht zoetige afdronk, ook zijn de bekende 
fruitaroma’s goed aanwezig. 

Othmar Tripel [Alc. 8,9%]
Een bovengistend bier met een rijke, volle smaak en een hoger  
alcoholpercentage met een gebalanceerde hopsmaak en een klein 
zoetje. Uniek is dat ook de Othmar Tripel gebrouwen wordt volgens  
het Duitse Reinheits-gebot, waardoor het gehele smaakpalet van  
de mout duidelijk te proeven is.

Othmar Goud [Alc. 5,3%]
Een ongefilterde Pilsener van lage gisting. Gebrouwen met 
meer aromahop, waardoor een volle smaak gecreëerd wordt.  
Door de verschillende hoppen is er een gebalanceerd bier  
ontstaan met een rijke smaak.

Othmar Weizen [Alc.l 5,8%]
De Othmar Weizen is een bier van hoge gisting, waarbij  
de specifiek geselecteerde gist zorgt voor de typische Weizen  
smaak. Een vol, romig tarwebier waarbij de bitterhoppen zorgen  
voor de extra frisheid.

Othmar Rogge [Alc. 6,0%]
De Othmar Rogge is een kogge is een koperkleurig bier gebrouwen met 
roggemout. Deze graansoort heeft zijn eigen specifieke kenmerken waar-
in je steeds nieuwe smaken blijft ontdekken. De combinatie van rogge en 
een peperige bitterhop resulteert in een kruidige, volle en
moutige smaak. 

Othmar APA [Alc. 3,5%]
Othmar APA is een verfrissend bier gebrouwen met speciale Ameri-
kaanse hopsoorten voor de extra aroma’s. De gebruikte cascade hop 
zorgt voor de citrus aroma’s en de frisse bitterheid. Het bevat bloemi-
ge en fruitige smaak met tonen van grapefruit.

Othmar Vienna Lager [Alc. 4,5%]
Othmar Vienna Lager is ee unieke lage gisting gebrouwen bier met 
zelfgeplukte hop uit eigen tuin. Dit speciale bier wordt jaarlijks na het 
hopoosgst in September gebrouwen en heeft daarom elk jaar een 
nieuwe typische smaak. Een fris en fruitig bier.

 Fles   I  Tap 0,2   I  Tap 0,37
 € -- € 3,10 € 6,10

 Fles   I  Tap 0,2   I  Tap 0,37
 € -- € 3,15 € 5,70

 Fles   I  Tap 0,3   I  Tap 0,5
 € -- € 4,05 € 6,05
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 € -- € 2,85 € 5,65
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 € -- € 3,05 € 6,05
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 € -- € 3,15 € 5,70

                                                  I  Tap 0,2   I  Tap 0,37
                                                         €   2,30             €   4,50

 Fles   I  Tap 0,2   I  Tap 0,37
 €-- € 3,50 € 6,15



Verrassend lekkerVerrassend lekker
Bierbostelbrood en biercake  
van het twents broodhoes

Drankkaart

De mobiele Tapwand

Warme dranken
Café crème € 2,40

Thee (Losse tea)  € 2,40

Cappuccino € 2,60

Koffie verkeerd € 2,60

Espresso € 2,40

Latte macchiato € 3,10

Warme chocolademelk € 2,40

Warme chocolademelk slagroom € 2,95

Verse muntthee/Verse gember € 3,50

 

 

Frisdranken
Coca Cola/Cola Zero  € 2,50

Fanta Orange/Sprite € 2,50

Fanta Cassis  € 2,50

Bitter lemon/Tonic Kinely € 2,50

Crystal clear/Rivella € 2,50

Fuzetea black tea sparkling € 2,50

Fuzetea green tea still € 2,50

Fuzetea peach still € 2,50

Ginger Ale  € 2,50

Chocomel/fristi € 2,50

Sinaasappelsap minute maid € 2,50

Appelsap minute maid € 2,50

Chaudfontaine still € 2,50

Chaudfontaine sparkling € 2,50

Fles Chaudfontaine still (1 liter) € 7,50

Fles Chaudfontaine sparkling (1 liter) € 7,50

Verse jus d’orange €  2,95 

Bieren speciaal
Proefglaasje (0.16 cl )                                              vanaf € 2,00 

Alcohol vrij Tap 0,3 (indien voorradig) € 3,25

Radler Oatmössche 0,3 ( 1,5 %)  € 3,25

Radler Alcohol vrij  0,3 € 3,25

Kers Oatmössche 0,3  (1,5 %)  € 3,25

Kers Alcohol vrij  0,3  € 3,25

Bierprossecco € 2,95

Glutenvrij bier (fles, indien voorradig) € 3,95

Huiswijnen 

Chardonnay (droog wit) € 3,95

Sauvignon blanc (droog wit) € 3,95

Merlot (rood) € 3,95

Negroamaro (rood) € 3,95

Rose wijn € 3,95

Pinot Grigio (droog wit) € 3,95

Pinot Grigio Rose (zeer lichte van kleur) € 3,95

Hugo met munt / 0.0 (zoet) € 3,75

Wijn 0.0 ( droog en iets sparkling) € 4,35 

 

 
Binnenlands gedistilleerd 

Jonge jenever, Berenburger € 2,70

Vieux, Jägermeister, Bessen, Kersen € 2,75

Citroen brandewijn € 2,70

Apfelkorn € 3,50

Boswandeling € 3,50 

 

 

Buitenlands gedistilleerd 

Likeur 43, Tia Maria, Safari, Amaretto € 3,75

Bacardi € 4,50

Baileys, Malibu € 3,75

Gin, Passoa, Peachtree € 3,75

Grand Marnier € 5,50

Johnny Walker (whiskey)  € 4,00

Jameson € 4,00

Wodka blanke € 4,50

Tap uw  
eigen bier 
Onze speciale mobiele Tapwand is een walhalla voor 
de échte bierliefhebber. Er zijn er maar twee van in 
Nederland en één staat er dus hier bij de Gasterij. 
Met acht tapkranen kunt u uw eigen biertje tappen. 
Wat gaat het worden? Een Pils, Weizen, Blond of 
toch een heerlijk Bockbiertje? Aan u de keus! Want 
met uw eigen bierpas, tapt uzelf uw Othmar biertje. 
Geniet van die heerlijke smaken van deze natuurlijk, 
ambachtelijke bieren die gebrouwen zijn volgens het 
Duitse ‘Reinheitsgebot’ bij de Othmar Bierbrouwerij. 
Gezellig met vrienden een biertje tappen tijdens een 
feestje, maar ook als u even een terrasje wilt pakken. 
Een ultieme belevenisom nog meer van dat heerlijke 
gerstenat te genieten; Proost!

Bij de koffie of bij de borrel
Wij serveren bij de koffie heerlijk appelgebak, seizoens-
gebak en krentewegge. Maar ook verse ‘Sneupsnaaierje 
hapjes, zoals kaas- of vleesplankje, flamkuchen of een 
toet’n met stoet! Op onze menukaart vind je ze allemaal!


