
Ervaar een unieke bierbeleving bij Othmar

Brouwerijtour

Ben je met een groep van minimaal 10 personen 
en wil je alles te weten komen over hoe wij onze 

bieren brouwen? Boek dan een privé brouwerijtour 
bij Othmar. Deze tour is te boeken van donderdag 

tot en met zondag tussen 11.00 uur en 19.00 uur 
en is inclusief 2 heerli jke bieren!

Brouwerijtour | Privé

€15,- p.p.

Ben je niet met minimaal 10 personen, maar wil 
je wel alles weten over onze bieren? Boek dan 

de brouwerijtour | op inschrijving. Op twee vaste 
momenten in de week (donderdag en zaterdag om 
11.00 uur) bieden wij deze rondleiding aan waarbij 

iedereen zich kan aanmelden, zonder minimaal 
aantal. Deze brouwerijtour gaat gegarandeerd 

door én je ontvangt 2 heerli jke bieren! 

Brouwerijtour | Op inschrijving

€15,- p.p.

Ervaar deze unieke bierbeleving

Commanderieplein 7 |  7631 EA Ootmarsum
0541 -  76 08 08 |  www.othmar.eu |  info@othmar.eu 

Ontdek alles wat te maken heeft met de bieren van Othmar in onze smaakvolle 
brouwerijtour. Onder leiding van een van onze brouwkenners, word je in een uur 
meegenomen door de brouwerij. Ervaar wat Othmar Bier zo speciaal maakt door 

kennis te maken met de geschiedenis, de grondstoffen én onze traditionele 
brouwmethode in onze moderne brouwerij. 

4,5
SCORE OP  TRIPADVISOR

over othmarOoit begonnen als ambachtelijke familiebrouwerij, opgericht in 1999, maar tegenwoordig uitgegroeid tot 
een totaalconcept met verschillende mogelijkheden om een complete bierbeleving te ervaren. 

In onze koperen ketels, die midden in Gasterij Oatmössche staan, brouwen wij bieren vol van smaak en 
zonder toevoegingen. Volgens oeroude brouwwijze, het Duitse ‘Reinheitsgebot’, brouwen wij al onze 

bieren met slechts vier natuurlijke ingrediënten; water, hop, mout en gist. 

En laten deze vier ingrediënten nou ook de ingrediënten van onze bierbaden zijn. Bierbad? Jazeker, bij 
de Othmar Bierspa kun je heerlijk genieten van een bierspa-ervaring. Kom heerlijk tot rust en laat je 

onderdompelen met al het goeds dat bier te bieden heeft, met een heerlijke Othmar Pilsner van de tap 
erbij. 

En natuurlijk is het ook mogelijk om deze unieke beleving nóg specialer te maken met een overnachting in 
de Othmar Herberg. Twaalf unieke kamers, ieder met eigen bierthema. Droom weg tussen het brouwhuis, 

de hopvelden of een van de heerlijke bieren van Othmar. 

Wij hopen dat jullie deze bierbeleving met veel enthousiasme ervaren. Proost! 

Team Othmar 



Othmar Herberg
Uniek overnachten in een wereld van bier, dat kan bij de Othmar Herberg. Elk van onze 12 kamers hebben een eigen 

biergerelateerd thema. Daarmee is ook iedere kamer uniek. Droom heerlijk weg tussen het brouwhuis, de hopvelden of 
tussen een van onze heerlijke bieren, voordat je je dag begint en geniet van al het moois dat ons Twentse landschap te 

bieden heeft. In de Othmar Herberg zijn verschillende kamertypes te vinden, voor ieder wat wils. 

Familiekamer

Onze ruim opgezette familiekamers zijn geschikt 
voor maximaal 4 personen en zijn compleet in (bier) 
stijl ingericht. In onze Water-kamer staat zelfs een 
bijpassend waterbed! Completer kan niet toch?

va. €155,- p.n.

Standaard kamer

Onze standaard kamer is eigenlijk helemaal 
niet zo standaard. Net als de andere kamers is 
iedere standaard kamer ingericht volgens (bier) 
stijl. Prachtig ruim opgezet met een heerlijke 
badkamer zorgt voor de ultieme beleving.

Othmar Bierspa
Dompel jezelf onder in al het goede dat bier te bieden heeft. In de Othmar Bierspa, 

de allereerste bierspa van Nederland, kom je heerlijk tot rust. Stap in een heerlijk 
bierbad met water, hop mout en gist en tap tegelijkertijd je eigen Othmar Pilsner. 

Daarnaast kun je heerlijk gebruik maken van alle andere wellness-faciliteiten die de 
bierspa-ruimtes te bieden hebben. Kortom, geniet voor 1,5 uur van deze bijzondere 

ervaring! 

Prijzen

2 - 8 personen   € 85,- p.p. 
9 - 12 personen  € 80,- p.p. 
13 - 16 personen € 75,- p.p.

Tip!   Na de tijd nog genieten van 
meer heerlijke Othmar bieren? Geniet 
daarna van een smaakvolle proeverij 
of high beer in ons proeflokaal!

Deluxe kamer

Onze Koning Othmar is de meest luxe kamer en 
tevens onze bruidssuite. Helemaal ingericht volgens 
koninklijke stijl voor een unieke overnachting. 
Tevens is het de enige kamer met een bad. 

hoe werkt het?
Comfort kamer

Onze ruime comfort kamers zijn royaal opgezet 
en hebben een prachtig uitzicht over het hopveld. 
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, 
Smart TV en natuurlijk mag een goed gevulde 
minibar niet ontbreken.

va. €155,- p.n.

va. €185,- p.n.

va. €145,- p.n.

In de Othmar Bierspa geniet je 1,5 
uur lang van een heerlijke privé 
ruimte met daarin verschillende 
wellness-faciliteiten. Geniet van 
een heerlijk bad gevuld met warm 
water en de ingrediënten van 
bier; hop, mout en gist. Dit zijn 

ingrediënten die ook daadwerkelijk 
goed zijn voor je huid en haar, 
vanwege de aanwezige vitamines 
en anti-oxidanten. Deze zorgen 
voor een herstel van de huid 
en productie van collageen. 
Daarnaast kun je heerlijk tot rust 

komen in de massagestoelen en 
bierbarrelsauna’s én koel je heerlijk 
af in een dompelbad of onder de 
stortdouche. En dat alles, terwijl 
je onbeperkt gebruik kunt maken 
van de tap, met daaraan heerlijke 
Othmar Pilsner. faciliteitenOm je verblijf bij ons zo comfortabel mogelijk te maken, bieden wij een tal van faciliteiten. Al onze 

kamers zijn voorzien van airconditioning, vloerverwarming, zonnewering, koffie- en theefaciliteiten, 
Smart TV én natuurlijk een goed gevulde minibar. Daarnaast is het mogelijk om privé te parkeren naast 

de Othmar Herberg én kun je je elektrische voertuig opladen. 

Wil je kennis te maken met al onze heerlijke bieren? Neem dan een kijkje in het Proeflokaal, hier kun je 
al onze bieren proeven. Ben je een echte bierliefhebber? Ga dan voor een bierproeverij of high beer. 
En wil je na je verblijf thuis ook genieten van onze bieren? Neem dan een voorraadje voor thuis mee 

vanuit onze Othmar Shop. 

Naast het boeken van een losse kamer hebben wij ook prachtige arrangementen. Ga je binnenkort trouwen en zoek 
je een locatie om na de tijd te overnachten? Daarvoor hebben wij een prachtig arrangement in onze bruidssuite 

beschikbaar. Of ben je een echte fijnproever? Geniet dan van ons culinaire arrangement in combinatie met Gasterij 
Oatmössche. 

Meer informatie over onze arrangementen is te vinden op onze website. 


