
Dessertkaart digestief en
nagerechten

Verrassend lekkerVerrassend lekker
Biercake met  
Othmar Tripel bier!

BIJZONDERE  
FEESTDAGEN 

Bijzonder dagen moeten gevierd 
worden. Of dat nu Moederdag,  
Vaderdag of Sinterklaas is, bij Gas-
terij 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!

Naborrelen
Met zicht op de brouwketels

Dessert compleet
Lekker lang natafelen

De échte Twentse gastvrijheid!
Commanderieplein 3, Ootmarsum  I  T +31(0)541 - 29 13 30
I  www.oatmossche.nl  I  E info@oatmossche.nl
   Gasterij oatmossche  I      Oatmossche

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.

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

OOTMARSUM
Ootmarsum wordt ook wel het kunst-
stadje van Oost Nederland genoemd. 
Met haar talrijke galerieën en kunste-
naars die in eigen atelier hun werk 
presenteren kent Ootmarsum ook 
een rijke historie. De smalle steegjes, 
pittoreske straatjes, prachtige gevels 
en historische gebouwen zijn bewaard 
gebleven. Het Drostenhuis, het Edu-
catorium, maar ook het museum van 
kunstschilder Ton Schulten zijn meer 
dan een bezoekje  waard om de his-
torie en kunst van Ootmarsum te er-
varen. Een wandeling door het mooie 
stadje is een absolute must als u in de 
buurt bent. De talrijke authentieke win-
keltjes met bijzondere kleding, schoe-
nen, interieur en mooie snuisterijen 
nodigen u uit om te komen shoppen.



Café crème / Thee € 2,40 
Koffie verkeerd € 2,60 
Cappuccino € 2,60 
Verse munt/gember € 3,50 
Espresso € 2,40 
Latte macchiato € 3,10
 
Schaaltje Bonbons € 5,50 
5 stuks bonbons (CN bonbons)
 
Irish coffee € 6,95 
Met Irish Whiskey 
French coffee € 6,95 
Met Grand Marnier

Spaanse coffee € 6,95 
Met Tia maria 
Italian coffee € 6,95 
Met Amaretto 
Coffee 43 € 6,95
Met likeur 43
 
Likeuren 
Tia Maria/Amaretto € 3,75 
Grand Marnier € 5,50 
Drambuie € 5,50 
Likeur 43 € 4,25 
Sambucca € 5,50 
Cointreau € 5,50

Digestief

          Nagerecht 
Kaasplankje € 9,95
Diverse soorten kaas

Pecan toffee merinque € 6,95
Opgebouwd uit wisselende lagen  
toffee Merinqueschuim, slagroom  
en huisgemaakte Toffee, afgewerkt 
met stukjes gehakte pacannoot

Meerprijs:
bolletje vanille-roomijs            € 1,00

Chocoladebom  € 8,95
Smeltende chocoladebal!!!!
Gevulde chocoladebal met vanille 
roomijs, brownie, nougat en warme 
chocoladesaus met slagroom 

Lava red velvet karamel € 8,50
lauw warme redvelvet cake met  
een karamelvulling van witte  
chocolade

Dessert van de chef € 8,25 
Arretjescake-ijs met arretjescake,  
slagroom en caramelsaus

Dessert compleet € 8,95
Klein bakje creme Brûlée met 
extra lekkernijen
Als extra kunt u kiezen uit:
- koffie, thee of cappuccino
- proefglaasje trippel 

Proef de “ Zomer” € 7,50
3 bolletjes ijs, vers fruit met slagroom 
en een kaneelstengel 
- Roomijs mascarpone/abrikoos
- Kwark limoen
- Sorbetijs aardbei 

Kinderdessert  € 4,50 

Kinderdessert met spikkels!....  
vanille roomijs met vrolijke spikkels en een 

leuk clownshoofdjeCalvados Morin € 5,50
Carlos I Brandy € 5,50
Grappa € 5,50
Joseph guy € 5,50
Johnny walker (red) € 5,50

Godet Cognac VSOP € 5,75
natuurlijk zachtheid van vanille  
aroma’s en tomen van geel fruit.
 
Godet Cognac VS € 5,75
een blend van verschillende  
Cru’s dubbel gedistilleerd en gerijpt  
in vaten van frans eikenhout.

Paddy Old Irish Whiskey       €    5,25
Mild, zacht, een kenmerkende    
zachte moutigheid, op de ach-
tergrond tonen van honig, vanille,                     
gebrand hout.

Old Ballantruan Whisky € 5,75
The peated malt. heeft een uniek  
zoet-rokerig karakter met hints  
van citrus en mout.

Tamdhu speyside malt 
scotch Whisky € 6,00
Mondvullende zijdezachtheid, gemalen 
specerijen, klein beetje turfrook.


