De Othmar bierkaart
		Tap 0,2 I Tap 0,5
€ 2,50
€ 6,00
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.

		
Tap 0,2 I Tap 0,5
€ 3,20
€ 8,00

niet leverbaar

		Tap 0,3
€ 5,40

I Tap 0,5

€ 9,00

Othmar Doppel Weizen [Alc. 8,0%]
Othmar Doppel Weizen is de vollere broer van de Weizen.
Door het gebruik van meer tarwemout ontstaat een
hoger alcoholpercentage en een intensere Weizen smaak.

		Tap 0,3
€ 4,40

I Tap 0,5

€ 7,30

Othmar Blond [Alc. 6,5%]

Othmar Weizen [Alc.l 5,8%]

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.

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.

Fles

		Fles 0,33
I Tap
€ 4,95
€
Othmar IPA [Alc.l 6,0%]
De othmar IPA is een verfrissend bier gebrouwen met
meerdere exotische hopsoorten, dat zorgt voor extra bitterheid.
Tevens zorgt dit voor een heerlijke citrus- en fruitsmaak met
subtiele kruidtonen.

		Tap 0,2 I Tap 0,5
€ 3,40
€ 8,30
Othmar Bock [Alc. 6,7%]
De Othmar Bock is een traditioneel ondergistend Bockbier,
gebrouwen naar een oud recept. Hij is gematigd zoet, met een hint
van karamel en subtiel kruidig. Door de meerdere moutsoorten krijgt
hij een volle smaak.

		Tap 0,3 I Tap 0,5
€ 4,80
€ 8,00
Othmar Dunkel Weizen [Alc. 5,5%]
Othmar Dunkel Weizen is een mooi bier en wordt gemaakt met
onder andere een divers assortiment karamelmouten. Dat zorgt
voor een krachtige smaak met een lichtzoetige afdronk. Ook zijn
de bekende fruitaroma’s goed aanwezig.

		Tap 0,3 I Tap 0,5
€ 5,40
€ .9,00
Othmar Weizen Dubbelbock [Alc. 8,6%]
De Othmar Weizen Dubbelbock is een heerlijk warme en zoete bock
met tinten van karamel door de verschillende mouten. Door de
toevoeging van extra tarwemouten krijgt het een romige smaak die
je herkent van een Weizen.

		Tap 0,2 I Tap 0,5
€ 3,55
€ 8,90
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 Reinheitsgebot, waardoor het gehele smaakpalet van
de mout duidelijk te proeven is.

		Tap 0,2 I Tap 0,5
€ 3,20
€ 8,00
Othmar Rood (Red Ale) [Alc. 5,0%]
Othmar Rood is een verrassende Red Ale waarbij
gekarameliseerde moutsoorten voor een intense smaakbeleving
zorgen. De combinatie van verschillende hopsoorten zorgen voor
fruitige, kruidige en bloemige aroma’s.

Drankkaart
Warme dranken

Wijnen

Bieren speciaal

Café crème

€ 2,50

Huiswijn Cuvée Blanc (wit) . Cuvée Rouge (rood)€ 4,75

Proefglaasje (0.16 cl )

Thee (losse thee)

€ 2,50

Sauvignon blanc (droog wit) Vincent pugibet

€ 4,95

Alcohol vrij Tap 0,38

Cappuccino

€ 2,70

Pinot Grigio (droog wit) Le contesse

€ 4,95

Radler Oatmössche (1,5 %)

Koffie verkeerd

€ 2,70

Chardonnay (droog wit) Domaine rivoire

€ 4,95

Radler Alcohol vrij 0,38

Espresso

€ 2,50

Grenache Rosé Vincent pugibet

€ 4,95

Kers Oatmössche (1,5 %)

Latte macchiato

€ 3,35

Cabernet Sauvignon/merlot Domaine rivoire

€ 4,95

Kers Alcohol vrij 0,38

€

Warme chocolademelk

€ 2,95

Limoncello Spritz / Aperol Spitz

€ 6,95

Bierprossecco

€ 4,25

Verse munt/Gember thee

€ 3,50

Hugo met munt / 0.0 (zoet)

€ 4,50

Glutenvrij bier (fles, indien voorradig)

€ 4,50

Combinatie van munt/gember thee

€ 3,50

Wijn 0.0 ( droog en iets sparkling)

€ 4,95

Frisdranken

Binnenlands gedistilleerd

vanaf € 2,20
€

4,10

0,3 €3,25

0,5 € 5,40

0,3 €3,25

0,5 € 5,40

€

4,10
4,10

Othmar op de fles
Othmar Goud (33 cl / Alc. 6,3%)

€ 4,85

Coca Cola/Coca Cola zero

€ 2,50

Jonge jenever, Berenburger, Apfelkorn

Fanta Orange

€ 2,50

Vieux, Jägermeister, Bessen, Kersen, Citroen € 3,50

Fanta Cassis

€ 2,50

Port (rood/wit)

€ 4,50

Ginger Ale

€ 2,60

Martini (rood/wit)

€ 4,50

Fuzetea black tea sparkling

€ 2,50

Sherry (medium/dry)

€ 4,50

Fuzetea green tea still

€ 2,50

Fuzetea green tea apple kiwi (no sugar)

€ 2,50

Finley Tonic/Bitter lemon

€ 2,60

Buitenlands gedistilleerd

Sinaasappelsap Minute Maid

€ 2,50

Safari, Amaretto, Malibu, Baileys,

€ 4,00

beukenhout, is een speciale rooksmaak

Appelsap Minute Maid

€ 2,50

Bacardi, Likeur 43

€ 4,50

ontstaan voor de echte bierliefhebber.

Chocomel/Fristi

€ 2,60

Passoa, Peachtree

€ 4,00

Chaudfontaine still

€ 2,50

Gin, Vodka (blank/donker)

€ 4,25

Chaudfontaine sprakling

€ 2,50

Grand Marnier, Drambuie

€ 4,75

Rivella

€ 2,60

Johnny Walker (whiskey)

€ 5,50

Sprite

€ 2,50

Grappa, Sambucca

€ 5,50

Chaudfontaine still (0.7 liter)

€ 6,95

Calvados, Carlos Brandy

€ 5,50

Chaudfontaine sparkling (0.7 liter)

€ 6,95

Verse jus d´orange

€ 3,25

Bij de koffie of bij de borrel

€ 3,50

De Othmar Goud is gebrouwen met
aromahoppen, waardoor een klassieke
oerpilsner gecreëerd wordt. Daarnaast
heeft het een volle en moutige smaak.
Othmar Rauch (33 cl / Alc. 6,2%)

€ 4,95

Doordat de mout van deze ondergistende rauchbier gerookt is boven

Wij serveren bij de koffie heerlijk appelgebak, seizoensgebak en krentenwegge. Maar ook verse ‘Sneupsnaaierieje hapjes,
zoals kaas- of vleesplankje, flamkuchen of een toet’n met stoet! Op onze menukaart vind je ze allemaal.!.

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

