Openingsuren
Ma: 10h00
Di & Woe:
Don: 10h00
Vrij: 11h15
Za: 10h00
Zo: 11h15

+32 89 86 40 23
www.oudoteren.be
info@oudoteren.be

- 23h00
rustdag
- 24h00
- 24h00
- 24h00
- 23h00

Keuken doorlopend geopend tot 21u30, op maandag tot 21u00

ZONDAG MENU’s

Uitsluitend verkrijgbaar tussen 11h30 & 14h00

KKZONDAG 16 DECEMBER _______
ISpinazieroomsoep
IVarkenswangen in Rodenbach met
appelmoes en kroketjes OF
ITongrolletjes in een sausje van
dragon, op een bedje van prei en
aardappelpuree
IDessert naar keuze

MAANDAG 17 DECEMBER KERSTMARKT
NEEROETEREN
KKZONDAG 23 DECEMBER________
IPaprikaroomsoep
IRundsstoofpotje met boschampignons en puree van pompoen OF
IVispannetje met prei en rode ui,
vergezeld van pompoenpuree
IDessert naar keuze

JAARLIJKS VERLOF: 24 dec t/m 2 jan ‘19
KKZONDAG 6 JANUARI__________
3 koningen; GRATIS Nieuwjaarsaperitief

ITomatenroomsoep met balletjes
IMalse biefstuk met peperroomsaus,
witloof en een oventomaatje & frietjes
IDessert naar keuze

KKZONDAG 13 JANUARI_________
IBouillonsoep met balletjes
IStoofvlees op grootmoederswijze
met appelmoes en kroketjes OF
IVisbrochette met huisgemaakte
tartaarsaus en puree van spruitjes
IDessert naar keuze

KKZONDAG 27 JANUARI_________
IMinestronesoep
IOssentong met champignonroomsaus, salade en aardappelpuree OF
IZalm met kruidenkorst op een
bedje van prei in melksaus met
aardappelpuree
IDessert naar keuze

IHongaarse goulash met een
maissalade en frietjes OF
IScampi op wijze van de chef met
puree van savooikool
IDessert naar keuze

KKZONDAG 10 FEBRUARI ________
IKervelsoep met erwtjes
IKonijn op grootmoederswijze met
appelmoes en kroketjes OF
ITongrolletjes met zalm, sausje
van kruiden, grill-tomaatjes en
aardappelpuree
IDessert naar keuze

Donderdag 14 februari
VALENTIJNSMENU om 19h00
Oud Oteren gesloten om 16h30

KKZONDAG 17 FEBRUARI________
ICurrysoep met rijst
IVarkenshaasje zoetzuur met
gefruite ui, erwtjes en worteltjes &
kroketjes OF
IVictoriabaars met bearnaisesaus,
erwtjes en worteltjes met puree
van zoete aardappel
IDessert naar keuze

IBoschampignonroomsoep
IKruidige kipfilet met choronsaus,
bloemkool in bechamel, aardappel
in schil OF
IKabeljauwstaart in een sausje van
witte wijn, bloemkool in bechamel

Iedere week andere dagmenu’s. kijk op www.oudoteren.be

2018- kwartaal 4

Dagmenuprijzen*
|
Volwassenen
Kinderen (tot 12 jaar)
Afhaalmenu 		

weekdagen
€16,00
€12,50
€12,00

| zon- en feestdagen *(vanaf 1-1-2019)
€18,90
€13,50
€14,00

-kinderen onder 3 jaar gratis -Prijzen zijn incl. dienst en BTW
						

Ontwerp: www.isgraphix.com

KKZONDAG 3 MAART___________
ISpinazieroomsoep
IOrloffgebraad met bruine jus,
boontjes en kroketjes OF
IVismix met preiroomsaus en puree
van wortel en paprika
IDessert naar keuze

KKZONDAG 3 FEBRUARI _________ KKZONDAG 10 MAART__________
IPompoen-wortelsoep

KKZONDAG 20 JANUARI _________ KKZONDAG 24 FEBRUARI________
IWitloofroomsoep
IKalkoen met een saus van fijne
groentjes, peertje in veenbessen en
kroketjes OF
IStoofpotje van vis met een paprikaroomsausje en spinaziepuree
IDessert naar keuze

& aardappel in schil
IDessert naar keuze

IPompoensoep met appel
IOssentong in madeirasaus,
perzikken met veenbessen en
kroketjes OF
IVisbrochette met huisgemaakte
tartaarsaus, frisse salade en frietjes
I Dessert naar keuze

KKZONDAG 17 MAART__________
IAardappelsoep met spekjes
IRosbief met portosaus, erwten,
artisjokharten, bearnaisesaus,
soezen & kroketjes OF
ISpiesje van tonijn met citroenmayonaise en puree van brunoisegroentjes
IDessert naar keuze

Jaarlijks verlof van 21 t/m 27 mrt
KKZONDAG 31 MAART__________
GRATIS Aperitief op huwelijk van Nicole & Niki

IKomkommersoep
IRundsbrochette met een dragonsausje, grill-tomaatjes en kroketjes OF
IVidee van vis met een duo van
sausjes, grill-tomaatjes en aardappelpuree
IDessert naar keuze

KKZONDAG 7 APRIL____________

IHeldere kippensoep
IMix grill van varkenshaas, kalkoen
en steak met een frisse salade met
croutons & frietjes
IDessert naar keuze

KKZONDAG 14 APRIL___________
IUiensoep
IVarkenswangen met Rodenbach, broccoli in kruidensaus en
kroketjes
IKabeljauw Florentine met spinazie
en aardappelpuree
IDessert naar keuze

KKZONDAG 21 APRIL___________
PASEN

Jaarkalender 2019

Cadeautip voor Kerst

oud oteren

cadeaubon in kerstverpakking
Opzoek naar een leuk geschenk
voor onder de kerstboom?
Cadeaubon in kerstverpakking
verkrijgbaar vanaf 10 euro

24 Dec.’18 t/m 2 Jan. ‘19: GESLOTEN i.v.m. JAARLIJKS VERLOF
do 10 januari: EISBEIN MIT SAUERKRAUT “16,- euro p.p.“
do 14 februari: VALENTIJNSMENU (Oud Oteren gesloten om 16h30)
do 7 maart: BOEKWEITKOEKACTIE “13,- euro p.p.”
21 t/m 27 maart: JAARLIJKS VERLOF
zo 21 april: PASEN; “Paasmenu zie reeds website“
ma 22 april: PAASMAANDAG “zondagsmenu“
ma 29 april: GESLOTEN
woe 1 mei: FEEST VAN DE ARBEID Geopend “zondagsmenu”
zo 12 mei: MOEDERDAG “ zondagsmenu “
za 25 mei: GASTRONOMISCHE ASPERGEAVOND “aanvang
om 19h00“ (Oud Oteren gesloten tot 18h30)
zo 9 juni: VADERDAG & PINKSTEREN “zondagsmenu”
ma 10 juni: PINKSTERMAANDAG “zondagsmenu“
ma 17 juni: GESLOTEN
vrij 28 juni: Opening DORPERKERMIS 2019 “Kermismenu“
zo 21 juli: NATIONALE FEESTDAG “zondagsmenu“
12 t/m 21 aug.: JAARLIJKS VERLOF
za 5 oktober: GASTRONOMISCHE TIROLERAVOND “Dirndl of
Lederhosen verplicht!!!” (Oud Oteren gesloten tot 18h30)
vrij 1 november: ALLERHEILIGEN “zondagsmenu“
za 2 november: GASTRONOMISCHE WILDAVOND “aanvang om
19h00“ (Oud Oteren gesloten tot 18h30)
za 9 november: GASTRONOMISCHE WILDAVOND “aanvang om
19h00“ (Oud Oteren gesloten tot 18h30)
ma 11 november: WAPENSTILSTAND “zondagsmenu“
december: Bezoek KERSTMARKTEN Datums & info volgen nog!
ma 16 december: KERSTMARKT NEEROETEREN “Eisbein mit
sauerkraut“
23 Dec.’19 t/m 3 Jan. ‘20: GESLOTEN i.v.m. JAARLIJKS VERLOF

Kerstmarkt Neeroeteren
maandag 17 december 2018

“EISBEIN MIT SAUERKRAUT“
(verkrijgbaar vanaf 12h00)

--- Voor €13,50

per persoon!

---

IHammeke, braadworst, hespenspek, puree,
zuurkool en mosterd

Buiten bi j Oud Oteren
GRILLKRAAM met Duitse specialiteiten
ITapwagen | feesttent | music | jenevers |
Jagermeister | glühwein | vuurkorven
IVerse erwtensoep & goulashsoep

Live radio LRM

Ontwerp: www.isgraphix.com

EISBEIN MIT SAUERKRAUT
donderdag 10 januari 2019
IErwtensoep met worst / Hammeke, braadworst,
hespenspek, zuurkool, mosterd & puree / Koffie of Thee

- Voor €16,00 p.p.! actie loopt de volledige dag vanaf 11h00

Valentijnsmenu
donderDAG 14 februari 2019
IValentijnsaperitief met 4 liefdevolle amuses, laat je
verrassen door een variëteit van warm, koud, vis & vlees
IHartverwarmend gandahamkroketje op een fris
slaatje van geitenkaas & vijgen afgewerkt met knapperig
gebakken gedroogde ham.
ICupido’s in rode wijn & rozemarijn gemarineerd
varkenshaasje met warme groentjes en een ambachtelijke
pomodoresaus met aardappelkroketjes
IAls afsluiter een perfect huwelijk tussen ijs,
chocolade en fruit.

Pri js € 40,- p.p. | Aanvang 19h00
(Aperitief inbegrepen in de pri js, andere dranken niet)

BOEKWEITKOEKACTIE
donderdag 7 maart 2019
IBoekweitkoek met spek, siroop en zwart brood /
dame blanche met slagroom / Koffie of Thee

- Voor €13,00 p.p.! actie loopt de volledige dag vanaf 11h00
Alle tafels tussen 11h00 en 19h00 zijn maximaal 1h30 gereserveerd. Vanaf 19h15 zijn de tafels onbeperkt in tijd gereserveerd.

