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GASTVRIJHEID IS  
ONS HANDELSMERK 
Welkom bij Gasterij Oatmössche! Al vele jaren runnen wij 
met veel passie en plezier de Gasterij. Onze Twentse 
nuchterheid en grote mate van gastvrijheid zijn ons han-
delsmerk. Samen met ons team laten wij onze gasten 
genieten van de lekkerste gerechten en de gezelligste 
feestjes. Een bezoekje aan onze Gasterij mag iets bij- 
zonders zijn. Of dat nu het nuttigen van een heerlijke kop 
koffie met Twentse Krentenwegge, een informeel familie- 
dinertje of een complete bruiloft is! Wij zijn er om het u 
naar de zin te maken. Genieten van lekker eten in een 
ongedwongen sfeer op een fantastische locatie met  
ongetwijfeld fijne mensen om u heen. Dat geeft ons plezier 
en energie en daar worden we heel blij van. Wij doen heel 
graag ons werk om het voor u speciaal te laten zijn. 

HIGH TEA OF  
BORRELPLANK 
Of het nu samen met vrienden, familie of collega’s 
is, er is altijd wel een reden te bedenken om er 
even tussenuit te gaan. Samen bijkletsen onder 
het genot van een High Tea met warme en koude 
gerechtjes en natuurlijk een heerlijke pot verse thee. 
Of gezellig op het mooie terras met uitzicht op de 
brouwerij, lekker snaaien van die rijkelijk gevulde  
borrelplank met een heerlijk koud biertje of goed  
glas wijn. En natuurlijk ontbreekt de High Beer-High 
Wine niet in onze arrangementen. Per persoon 
twee glazen bier of wijn met diverse heerlijke warme 
en koude hapjes. Kijk voor onze actuele arrange-
menten op onze website www.oatmossche.nl.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 belevenis 
om nog meer van dat heerlijke gerstenat te  
genieten; Proost!

Voel u welkom!

Graag tot ziens!
Manfred & Esmaralda Bijen

Gasterij Oatmössche is meer dan alleen een restaurant of 
feestlocatie. Wij laten u heel graag kennis maken met die 
Twentse nuchterheid, de prachtige omgeving, de authentieke 
gebouwen en natuurlijk het lekkerste eten van overheerlijke 
(streek) gerechten. 

Ontdek onze wisselende arrangementen op speciale (feest)
dagen, maar geniet ook van een heerlijke kop koffie op ons 
mooie terras. Boek een romantisch diner voor twee, een 
complete bruiloft of onvergetelijk bedrijfsfeest! 

Gasterij Oatmössche is gelegen op een unieke locatie; het 
terrein van de voormalige Commanderie. Deze bijzondere 
plek herbergt nu onder andere een échte stadsbrouwerij 
met het authentieke Othmar Bier. De tuin van de Comman-
derie gaat over in het Openluchtmuseum van Ootmarsum 
waar je écht teruggaat in de tijd. Ontdek ook de hoptuin, 
wandel door het mooi aangelegde park of struin door de 
pittoreske straatjes van het kunststadje Ootmarsum. Oude 
tijden herleven in een modern jasje. Kortom, een bezoekje 
aan Gasterij Oatmössche is een belevenis op zich!

Neem gezellig plaats op ons mooie terras, boek een tafel  
in ons restaurant of geniet van een heerlijke lunch in onze 
serre. Gasterij Oatmössche kent vele mogelijkheden!  
Van een intiem tafeltje voor twee tot lange tafels in onze 
mooi aangelegde tuin. 

Lekker lang tafelen met heerlijk eten, goede wijnen en  
natuurlijk goed gezelschap. Dat is genieten in pure vorm!  
Maar maak ook kennis met onze culinaire lunches of die  
goedgevulde borrelplank. Heerlijk buiten in het zonnetje of  
knus in ons mooie restaurant met uitzicht op de koperen  
bierketels. Een bezoek aan Gasterij Oatmössche laat u nog  
lang nagenieten. 

Tap uw eigen bier met onze speciale 
mobiele Tapwand, een walhalla voor 
de échte bierliefhebber!

TapwandTapwand

Samen genieten
in ons restaurant, serre of terras

wij zorgen er voor!



BIERBOSTELBROOD 
EN BIERCAKE VAN 
HET TWENTS 
BROODHOES 
Iedereen kent de geur van versgebakken brood. 
Zo herkenbaar en zo heerlijk! Je kunt bijna niet 
wachten om een stukje in je mond te stoppen. 
Maar ken je ook ons bierbostelbrood? Heerlijk 
brood met als basis bierbostel uit de Ootmar-
sumse bierbrouwerij. Bierbostel is het product 
dat overblijft na de bierbereiding en zeer eiwit- 
en energierijk is. Naast dat het lekker is, is het dus 
ook heel voedzaam! Maar ook ons biercake van 
het Twents Broodhoes uit Ootmarsum is absoluut 
een aanrader. Heerlijk bij een kop koffie, maar nog 
lekkerder bij een proefglaasje Othmar Tripel of 
Bockbier.

À LA CARTE 
De uitgebreide menukaart biedt volop gelegen-
heid om een juiste keuze te maken in culinaire  
lekkernijen. Maandelijks worden hier diverse aan-
vullende voor- en hoofdgerechten aan toegevoegd 
en bieden wij per seizoen diverse specials aan.  
Uiteraard zijn er meerdere vegetarische gerechten 
mogelijk en kan er rekening gehouden worden met 
glutenvrije of lactosevrije maaltijden. U kunt uw 
wensen altijd kenbaar maken, zodat wij daar op 
kunnen inspelen.

Heerlijk, eerlijk eten, dat is waar Gasterij Oatmössche  
bekend om staat! Echte Twentse ham, mozarella van de 
buffalofarm, romig boerenijs van melk van de koeien die 
staan te grazen in de Twentse weilanden. Dát is wat wij  
bedoelen met streekproducten en dát is waar wij van  
houden!  

Onze koks kennen de kneepjes van het vak en staan  
garant voor culinaire verwennerijen. Of dat nu gaat om een  
compleet 5-gangen-vorkjes-menu of een heerlijk buffet met  
lekkere versnaperingen. Het eten bij Gasterij Oatmössche  
is goed, eerlijk, culinair en om écht van te genieten.

Wij vinden goed eten heel belangrijk en stellen dan ook hoge 
eisen aan onze producten. Of dat nu gaat om een lekker 
stuk appeltaart, een borrelplank met heerlijke snacks of een 
mooi stuk dry aged vlees. Het moet goed, lekker en perfect 
bereid op tafel komen. Daar kunt u bij ons van op aan!

Vers van de bakker
oet Oatmössche!

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.

NagerechtNagerechtSpecialsSpecials

Bekijk onze Bekijk onze 
menukaartmenukaart

Iedere maand serveren 
wij andere culinaire ge-
rechten met heerlijke 
streekproducten.

Twentse streekproducten
(H)eerlijk culinair

ProeverijProeverij
Het diner begint pas goed met een 
heerlijk voorgerecht, maar weet u niet 
wat u moet kiezen, probeer dan eens 
de ‘proeverij’! Een mooie plank met 
een selectie van onze voorgerechten.

Natuurlijk hebben we ook andere  
mogelijkheden zoals koffie, een likeurtje, 
digestief of een kaasplankje.

Verrassend lekkerVerrassend lekker
Biercake met Othmar Tripel bier!



Feesten 
en partijen
Van spetterend avondfeest tot een intiem feestje

PASSIE VOOR  
PERFECTIE 
Bij Gasterij Oatmössche kunt u allerlei soorten feestjes  
geven. Van klein en intiem met 35 gasten tot een spetterend 
feest met wel 200 gasten. Wij luisteren naar uw wensen en  
maken graag een passende, vrijblijvende offerte! Passie 
voor perfectie noemen wij dat. Aandacht voor elk detail. 

Als u een feestje geeft, dan moet álles ook een feestje  
zijn! Van de planning tot de uitvoering en natuurlijk ook de 
herinnering. Met onze kennis en ervaring nemen we heel 
graag de organisatie voor uw feestje voor onze rekening.  
We luisteren naar uw wensen, denken daarin graag met u 
mee en gaan het allemaal voor u regelen. Van ontvangst 
tot culinair en van aankleding tot entertainment. Wij gaan  
ervoor zorgen dat u een onvergetelijke dag, middag of avond 
hebt, waar u met een heel goed en blij gevoel aan terug-
denkt. Een herinnering voor het leven!

ARRANGEMENTEN 
EN BUFFETTEN 
Samen met uw gasten genieten van uw eigen feest! Een 
lekker hapje of een heerlijk diner kan dan niet ontbreken. Met 
de verschillende arrangementen die wij aanbieden en de 
wensen die u aangeeft zorgen wij voor die passende culi-
naire verwennerij. We zijn flexibel, creatief en houden van 
een uitdaging. Die combinatie zorgt voor bijzondere ver-
rassingen. Kent u bijvoorbeeld ons sneupsnaaeriejebuffet,  
het vorkjesdiner of de BBQ met livecooking? Samen met  
u weten we een passende invulling te geven aan uw feest, 
daar vertrouw maar op! Ook adviseren wij u graag over 
eventuele actieve arrangementen zoals een workshop, 
stadswandeling, rondleiding bij de Othmarbrouwerij of wel-
licht een échte Twentse activiteit. 

GEZONDE SNACKS 
Onze snackkast is er echt niet alleen voor de  
kroketten en frikandellen, maar wordt misschien 
nog wel vaker ingezet voor heerlijke culinaire 
gerechten als garnalen-, saté spiesjes, nacho’s 
en gezonde wraps. Het is dan ook een échte  
eyecatcher op een feestje of diner waar  
menigeen heel graag een lekkere hap ‘uittrekt’.  
U bepaalt samen met ons wat wij hierin aanbieden. 
En natuurlijk mag dat ook een échte Hollandse 
bitterbal zijn!

Gin-tonic barGin-tonic bar

Onze Gin-tonic bar is hip en helemaal van deze 
tijd! Maar informeer ook naar ons whiskey arran-
gement of de speciale watertjes met toevoegingen 
als munt en andere kruiden!

TipTip
Gasterij Oatmössche biedt u 
uitgebreide mogelijkheden om 
uw huwelijksdag tot de mooiste 
dag van uw leven te maken.



Gebrouwen  
en gebotteld

Toekomstplannen

 
Aandacht voor jezelf en voor elkaar staan bij ons 
hoog in het vaandel. Het aanbieden van een com-
pleet aanbod van arrangementen is dan ook een 
wens die we in vervulling zien gaan. In 2021 wordt er 
op het Commanderieplein begonnen met de bouw  

van een Herberg en een Wellness- en Bierspacentrum. 
Vanaf 2022 kan een overnachting geboekt worden 
in de bijzondere Herberg. Daarnaast kunnen gasten 
zich dan ook wentelen in de ingrediënten van het  
gebrouwen gerstenat in de speciale Bierspa.

DE OTHMAR  
BIERTOUR 
Beleef de wereld van het Othmar bier. Onder leiding 
van één van de brouwmeesters wordt u meegenomen 
langs de verschillende brouwprocessen bij de moderne, 
maar toch ook authentieke Bierbrouwerij Heupink & Co. 
Een bijzondere rondleiding die langs de koperen  
ketels bij Gasterij Oatmössche gaat. Hier start ook het 
brouwproces van Othmarbier. Ervaar, ontdek, bekijk  
en ruik! Na afloop begrijpt u wat het Othmar bier 
zo speciaal maakt en kunt u geheel in sfeer tussen  
de koperen brouwketels bij de Gasterij genieten  
van verschillende bieren en (bier)gerechten. Een rond-
leiding boeken kunt u bij www.othmarbier.nl.

Commanderieplein 3, Ootmarsum

TT +31(0)541 - 29 13 30,   II www.oatmossche.nl

    Gasterij oatmossche            Oatmossche

BierpasOpladen en bijtanken

NIEUW: DE BIERPAS
Tap uw eigen Othmar biertje met uw eigen Bierpas!   
Waardeer de pas bij ons op en tap zelf uw bier. 
Proef de rijke smaak van de verschillende Othmar 
bieren. De pas is op te waarderen naar een be-
drag naar keuze. En zeg nou zelf, het is toch gewel-
dig om samen met familie, collega’s of vrienden uw 
eigen biertje te tappen!

met Twentse passie

Othmar bier

Het restaurant van Gasterij Oatmössche is het 
brouwhuis van de Othmar bieren! Bij de twee  
authentieke koperen brouwketels met een ca- 
paciteit van 20 hectoliter start het brouwproces 
van de Othmar bieren van de Ootmarsumse 
Bierbrouwerij Heupink & Co. 

Deze stadsbrouwerij op het Commanderieplein is  
in 1999 opgericht met als doel de authentieke  
biercultuur van en rond Ootmarsum weer nieuw  
leven in te blazen. Nu ruim 20 jaar verder is het  
Othmar bier een begrip in de regio. Er worden diverse  
soorten ambachtelijke bieren op professionele  
wijze uitsluitend volgens het Duitse ‘Reinheitsgebot’  
gebrouwen. Hierdoor ontstaat een natuurlijk bier 
met die volle eigen karakteristieke smaak. Tap ze zelf 
bij de speciale bierwand, proef en geniet!

Gerechten bereid Gerechten bereid 
met Othmarbiermet Othmarbier
Gerechten bereid 
met Othmarbier

Heerlijke gerechten bereid met Othmar bier 
waaronder ons bierbrood, champignons in bier- 
beslag, huisgemaakte bierkroketten of bierrisotto.    

Het hele jaar speciaal bierenHet hele jaar speciaal bieren
Naast de doordrinkbare Othmar pilsner zijn er door het 
jaar heen verschillende speciaal- en seizoensbieren, 
zoals de Bock, Goud en Tripel.

De bovenverdieping:
Herberg met  

13 ruime twee- 
persoonskamers en  

2 familiekamers!

De begane  
grond wordt  

een bierspa en
tabaksmuseum!

NIEUW IN 2022: 
HERBERG EN EEN WELLNESS- EN BIERSPA

De Othmar De Othmar 
bierkaartbierkaart

DE OTHMARBIEREN 
Gaat uw voorkeur uit naar het heerlijke doordrinkbare  
pils of houdt u meer van een speciaal- of seizoensbiertje? 
Het grote assortiment van Othmar bieren heeft voor elk  
wat wils. Neem nou de Othmar Weizen, een vol en romig 
tarwebier van hoge gisting, waarbij de bitterhoppen zorgen 
voor extra frisheid. Of de Othmar Rauch die al diverse prij-
zen heeft gewonnen. Een traditioneel ondergistend Bockbier 
gebrouwen naar oud recept. En natuurlijk moet je ook het 
bovengistend biertje de Othmar Tripel proberen met haar 
rijke, volle smaak. Ach en dan hebben we de Othmar Stout 
en de Othmar Bock nog niet eens genoemd. En zo komen er 
steeds nieuwe Othmar bieren bij… ontdek ze allemaal!



PROOSTEN EN 
FELICITATIE  
Na jullie officiële ja-woord volgen dan natuurlijk 
de felicitaties van jullie familie en vrienden. Immers 
jullie naasten kunnen niet wachten om jullie zo 
snel mogelijk te feliciteren met jullie huwelijk.

Wat is er mooier en specialer om dit gelijk op de 
plek van de huwelijksvoltrekking te doen. Ontkurk 
de champagne of plop een flesje Othmarbier, 
snijd de bruidstaart (of wellicht sweet table) aan 
en geniet van jullie moment!   

De mooiste dag van jullie leven! Dat moet bijzonder gevierd 
worden. Klein intiem of juist groots uitgepakt, het kan al-
lemaal bij Gasterij Oatmössche. We zijn zelfs een officiële 
trouwlocatie! 

Trouwen tussen de brouwketels, in het Openluchtmuseum, 
in de hoptuin of onder de hoge bomen? Alles op één locatie 
of toch verschillende mooie plekjes. Graag binnen of wellicht 
de hele dag in de buitenlucht. Met zoveel prachtige plekjes is 
bijna alles mogelijk op deze bijzondere locatie. Samen gaan 
we jullie dag tot iets onvergetelijks maken. Laat ons jullie 
wensen weten en wij zorgen voor alle details, catering en de 
perfecte locatie met aankleding. Ontdek alle mogelijkheden 
bij Gasterij Oatmössche voor een perfecte trouwdag waarbij 
jullie van vroeg tot laat kunnen stralen! Immers de trouwdag 
is één van de belangrijkste dagen in jullie leven. Dat moet 
dus goed en in stijl gevierd worden. Natuurlijk zoveel mogelijk 
met een persoonlijk tintje, zodat het helemaal jullie dag 
wordt! Een eigen draai daar aangeven is dus wenselijk voor 
elk bruidspaar. En dat kan!

CEREMONIE 
IN STIJL  
Trouwen doe je in stijl, in jullie eigen stijl! Alles moet passen 
en aansluiten aan jullie wensen. Wij denken daar heel graag 
in mee om deze speciale dag perfect te laten verlopen. Van 
de aankomst van jullie als bruidspaar tot de aankleding van 
de locatie en van het verzorgen van een heerlijk bruidsmaal 
tot het slotakkoord van de muziek ’s avonds laat. Alles wordt 
tot in de puntjes geregeld. Veruit het belangrijkste is natuurlijk 
jullie ja-woord en het aanschuiven van je ringen! Willen jullie 
hier ook graag iets speciaals mee doen? Dat kan! Live muziek 
tijdens de ceremonie, of laat een roofvogel jullie de ringen 
brengen of laat witte duiven los die symbool staan voor jullie 
liefde en trouw aan elkaar. Veel geluk samen!

TipTip
Geef eens een echt Italiaans straat-
feest of een uitbundig en gezellig Duits 
bierfeest. Uiteraard zorgen wij voor de 
passende gerechten en aankleding!

Romantiek in  
de buitenlucht
Feesten in en om de Gasterij



Het hele jaar door
Het is hier altijd prachtig!

De bijzondere omgeving met eindeloze 
mogelijheden maken het voor en uw 
gasten een onvergetelijke zomer, winter, 
voorjaar of najaar. Elk jaargetijde straalt 
haar charme uit.

Elk jaargetijde een feestElk jaargetijde een feest

ARRANGEMENTEN 
Kent u onze toet’n met stoet of de sneupsnaaie-
rieje? Het zijn een paar gerechten uit ons grote 
aanbod van arrangementen voor een feestje of 
bijeenkomst. Of dat nu voor een dag-, middag-  
of avondgelegenheid is, er is volop keuze in vele 
buffetten en diners.
 

Neem ons vorkjesdiner of het sneupsnaaierieje 
buffet, hierbij krijg je de hele middag of avond kleine 
gerechtjes voorgeschoteld. Ook ons grillbuffet 
met live-cooking willen we hier zeker even benoe-
men. En uiteraard de diverse warme en koude 
buffetten zoals het Othmar- of Gasterij buffet 
zijn zeer gevarieerd en smaakvol. Wil je toch graag 
iets voor de stevige trek dan is er natuurlijk ook 
ons uitgebreide stamppotbuffet! En na al dat 
lekkere eten kun je nog eens extra genieten van 
de speciale nagerechten vanuit een authentieke 
Oud-Hollandse bar met ijs en yoghurt uit originele 
melkbussen. Om je vingers bij af te likken.

In de lente, de zomer, de herfst en de winter, het is hier altijd 
prachtig! Van de eerste zonnestralen in het vroege voorjaar 
tot het heerlijke zonnetje in het najaar blijft het genieten.

De verschillende binnen- en buitenlocaties bij Gasterij  
Oatmössche, de Ootmarsumse Bierbrouwerij en het  
Openluchtmuseum bieden ontelbaar veel mogelijkheden. 
Houdt u meer van een knus feestje bij de koperen ketels van 

onze brouwerij of van een bijeenkomst in een oude vakwerk- 
boerderij? Of bent u het type van een fantastisch  
buitenfeest op het terras tot laat in de avond genietend  
van lekker eten, drinken, muziek en van elkaar? We bespreken 
graag in een vrijblijvend gesprek alle mogelijkheden voor uw 
feest, diner of voor welke gelegenheid dan ook. En natuurlijk 
luisteren we naar uw wensen en gaan samen vrijblijvend aan 
de slag met uw ideeën. 

Gezellig tafelen   Gezellig tafelen   
onder de verandaonder de veranda

Gezellig tafelen   
onder de veranda



BABYSHOWER 
Uw zus, vriendin of collega is zwanger en u wilt 
haar graag in het zonnetje zetten. Organiseer 
een gezellige babyshower! Steek haar een hart 
onder de riem voor die laatste loodjes en zorg 
voor een originele middag of avond. Met lekkere 
hapjes, een brunch, 3-gangen keuze menu of high 
tea, leuke cadeautjes en natuurlijk een passende 
aankleding. Roze, blauwe of witte ballonnen en 
accessoires of wellicht een combinatie? We gaan 
er een onvergetelijke (mid)dag van maken, zodat 
uw zwangere zus, vriendin of collega in het mid-
delpunt staat. Laat haar stralen en genieten van 
haar zwangerschap en natuurlijk van alle lieve 
mensen om haar heen.

Specials

JAARAGENDA 
Het hele jaar door vinden er in Ootmarsum diverse festivi-
teiten plaats. Gasterij Oatmössche speelt daar uiteraard op 
in, maar organiseert ook zelf diverse evenementen. Originele 
arrangementen tijdens speciale feestdagen of evenementen 
in Ootmarsum, zoals Fashion Sunday, Kunst in Ootmarsum, 
maar ook het Brouwerij festival en de verschillende culinaire 
festiviteiten komen jaarlijks terug op onze agenda. Bekijk het 
actuele aanbod op onze website www.oatmossche.nl. 

(ZAKELIJKE)  
BIJEENKOMST  
OF JUBILEUM 
Heeft u binnenkort iets te vieren, een verjaardag, 
jubileum, teambuilding of een gezellig bedrijfsuitje? 
Wij bieden u volop mogelijkheden voor een fantastisch 
feest.  En wilt u goed eten combineren met een leuke 
(Twentse) activiteit als bijvoorbeeld een brouwerij- 
tour, een scootertocht, buggyrijden of een stads-
wandeling door Ootmarsum? Dan regelen wij dat 
heel graag voor u. Kom langs voor een vrijblijvend 
gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Ook voor zakelijke bijeenkomsten heeft Gasterij 
Oatmössche volop mogelijkheden. Van vergade-
ring tot brainstormsessies en van zakelijke diners  
tot een lunch voor twee personen. Ook op zoek 
naar de nodige ontspanning om weer tot nieuwe 
inzichten te komen tijdens deze (vergader)ses-
sies? Wij adviseren u graag!

Hoe geweldig is dit..?Hoe geweldig is dit..?

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. 

AUTORALLY 
Oldtimers, snelle auto’s of cabrio’s, ze krijgen altijd 
veel bekijks! Organiseert u binnenkort een autorally? 
Gasterij Oatmössche is de perfecte locatie voor 
een start-, tussen- of eindstop. Met voldoen-
de parkeergelegenheid, een prachtige ligging en  
locatie en heerlijk eten is het volop genieten tussen 
al die kilometers door. En is er gelegenheid om iets 
meer te ontdekken, dan is een kleine wandeling 
naar het kunststadje Ootmarsum zeker een 
aanrader. Vraag naar de mogelijkheden. Immers  
lekker ontspannen na een intensieve rit gezellig 
bijpraten in de bar of op het terras dat is toch wel 
de ultieme beleving van een rallyrijder. 

Een dinertafel in de buitenlucht, 
onder de veranda of op het 
openluchtmuseum.

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

OPENLUCHTMUSEUM 
Ervaar het échte Twentse leven van vroegere tijden in het  
Openluchtmuseum Ootmarsum, direct gelegen naast de Gasterij. 
Waar zich ooit de tuinen van de Havezathe Het Hoge Huys bij de 
Commanderie bevond staan nu een groot aantal authentieke 
streekgebonden vakwerkgebouwen. In een mooi aangelegd park 
brengt het de tijd van toen tot leven. 

Naast exposities, maquettes en gebruiks- 
voorwerpen over het leven van vele eeuwen 
geleden worden er dikwijls demonstraties van 
oude ambachten, rondleidingen en vertellingen 
georganiseerd.

OOTMARSUM
Ootmarsum wordt ook wel het kunststadje van 
Oost Nederland genoemd. Met haar talrijke ga-
lerieën en kunstenaars die in eigen atelier hun 
werk presenteren kent Ootmarsum ook een rijke 
historie. De smalle steeg jes, pittoreske straatjes, 
prachtige gevels en historische gebouwen zijn be-
waard gebleven. Het Drostenhuis, het Educatorium, 
maar ook het museum van kunstschilder Ton 
Schulten zijn meer dan een bezoekje waard om de 
historie en kunst van Ootmarsum te ervaren. Een 
wandeling door het mooie stadje is een absolute 
must als u in de buurt bent. De talrijke authen-
tieke winkeltjes met bijzondere kleding, schoenen, 
interieur en mooie snuisterijen nodigen u uit om te 
komen shoppen.

Check de dag-tot- 
dag-agenda op de  
website van de VVV  
Ootmarsum-Dinkelland! 

TipTip

FIETS- EN 
WANDELROUTES
De omgeving van Ootmarsum is geweldig om te ontdekken. 
Trek eropuit met de fiets of ga wandelend op pad.  
Ontdek de vele natuurgebieden en landgoederen in het 
mooie glooiende coulissenlandschap. Geniet van de prachtige 
vergezichten, de kronkelende beekjes en de veelzijdigheid  
van het unieke landschap. Start uw ontdekkingstocht bij  
Gasterij Oatmössche met een lekkere kop koffie en een  
heerlijk stuk appeltaart. Na afloop van de fiets- of wandeltocht  
geniet u nog even van het mooie kunststadje Ootmarsum 
om als afsluiting een heerlijk diner te nuttigen op het  
Commanderieplein. Graag tot ziens!

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


