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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.

Proeverij
Een mooie plank met een selectie  
van onze voorgerechten

De Bierpas
Tap uw eigen Othmar biertje 
 met uw eigen Bierpas!

De Gasterij
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.



Gemarineerde Varkenshaasspies € 17,95
Met satesaus en kroepoek en 
gedroogde uitjes
Biersuggestie: Othmar APA 3,5%
 
Met champignonsaus en gedroogde uitjes
Biersuggestie: Othmar Vienna Lager 4,5%

Tournedos ‘Gasterij Oatmössche’ € 26,25
Tournedos met siepelcompôte, reepje 
met buikspek en rode portsaus
Biersuggestie: Othmar Rauch   6,2%

Varkensschnitzel € 17,75
Varkensschnitzel in roomboter gebakken  
met Jagersaus of Champignonsaus
Biersuggestie: Othmar Dunkel Weizen 5,5%

Varkensrib-eye met gamba’s € 18,95
Varkensrib-eye (rose gebakken),
gamba’s geserveerd met 
portsaus of kreeftensaus 
Biersuggestie: Othmar Blond  5,5%

Runder Bavette (250 gr) € 19,95
Geserveerd met kruidenboter
Biersuggestie: Othmar Rogge 5,3%

Burger (rose gebakken ±250 gr) € 17,95
Runderburger, bierborstelbrood (plak), 
sla, tomaat en siepelcompôte 

Meerprijs: 
-Extra huisgemarineerde Spare-ribs € 5,50 
Biersuggestie: Othmar Rauch   6,7%

Seafood Symphonie € 21,95
Zalm, Kabeljauw, Roodbaars, Gamba’s 
geserveerd met huisgemaakte kreeftensaus 

Meerprijs: 
- Extra verse tagliatelle €   1,25
Biersuggestie: Othmar Blond 6,5%

Vegetarische papillotte  € 16,95
Verse farfalle pasta (vlinder) met 
Quorn mince, diverse soorten kaas, tomaten, 
bosui en walnootjes
Biersuggestie: Othmar Goud 5,3%

Papillotte zalm €  19,95
Papillotte van verse zalmfilet met 
romige zuurkool, weizenbier 
en kruidenboter
Biersuggestie: Othmar Weizen 5,8%

Huisgemarineerde Spare-ribs €  18,95
met sojasaus
Biersuggestie: Othmar Tripel   8,9%

Spies Oatmossche (±425 gr) € 24,95
Bief en Varkenshaas spies allen op eigen wijze 
bereid en apart gekruid.  
Jagersaus en Pepersaus gesereerd in bakje

Voor de grote eter 
Biersuggestie: Othmar Dunkel Weizen 5,5%
 
Extra Bijgerechten
Champignons met uien € 2,75
Siepelcompôte                                         €  1,75
Champignonsaus / Kreeftensaus €  1,50
Sate saus / Pepersaus / Portsaus €  1,50

Toet’n met stoet € 5,95
Wit, bruin, en bierbrood geserveerd  
met kruidenboter en salsa dip                           
Tricolore stoet € 6,75  
Knoflooksaus, kruidenboter en salsadip     

Duo van vis (gerookt op het bord) € 10,75
Zalmtartaar met gerookte zalm en  
lauw warme gebakken gamba’s
Biersuggestie: Othmar Blond   6,5%

Rundercarpaccio € 9,95
Carpaccio met parmezaanse kaas,  
zongedroogde tomaatjes, apart  
geserveerd met rode pesto dessing 
en truffelmayonaise
Biersuggestie: Othmar Vienna lager  4,5%

Othmar Champignons € 8,95
Champignons gebakken in Othmar bierbeslag, 
geserveerd met een warme knoflooksaus
Biersuggestie: Othmar Tripel   8,9%

Proeverijtje (vanaf 2 personen) € 12,95 
Geserveerd op een plank.  prijs p.p.

Verrassingen van verschillende 
voorgerechten
Biersuggestie: Othmar Pilsner   5,0%

Buikspek met gamba’s  € 10,50
Warme buikspek met siepeljam,  
gebakken gamba’s in othmar bierbeslag 
en kruiden sojasaus 
Biersuggestie: Othmar Dunkel Weizen 5,5%

Soepen
Siepelsoep € 5,75
Uiensoep met huisgemaakte  
krokante kaasstengel

Tomatensoep € 6,50
Goed gevulde tomatensoep  
geserveerd in een weckpot
 

Maaltijdsalades
Salade van geitenkaas  € 14,95
Warme geitenkaas quiche, walnootjes,  
honing, tomaatjes en dressing
Biersuggestie: Oatmossche APA  3,5%

Salade verse warme zalm en gamba’s € 14,95
Verse zalm gebakken in de oven, 
gamba’s, tomaatjes, komkommer 
en dressing
Biersuggestie: Othmar Goud   5,3%

ProeverijProeverij

   Voorgerechten

 Hoofdgerechten
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.

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.

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

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


