Openingsuren
Ma: 10h00 - 23h00
Di & Woe: rustdag
Don: 10h00 - 24h00
Vrij: 11h15 - 24h00
Za: 10h00 - 24h00
Zo: 11h15 - 23h00

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

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

ZONDAG MENU’s

KKZONDAG 19 NOVEMBER________
ITomatengroentesoep
ISteak met champignonroomsaus,
wokgroentjes & frietjes
IDessert naar keuze

Uitsluitend verkrijgbaar tussen 11h30 & 14h00

MAANDAG 30 OKTOBER GESLOTEN
WOENSDAG 1 NOVEMBER OPEN !!!

KKZONDAG 26 NOVEMBER________
IErwtensoep
IStoofpotje van mals varkensvlees
met perzik, ananas, en kroketjes OF
IScampi op wijze van de chef met
puree van broccoli
IDessert naar keuze

KKWOENSDAG 1 NOVEMBER ______
Allerheiligen
IMinestronesoep
IWildpotje, peertje in veenbessen en
kroketjes OF
IVisspiesje met tartaar, bloemkool/
broccoli en puree
IDessert naar keuze

IBouillonsoep met balletjes
IGegrilde kipfilet met een
jagersausje, bloemkool en
kroketjes OF
IZalm met een bieslookroomsausje,
bloemkool en kroketjes
IDessert naar keuze

KKZONDAG 10 DECEMBER________
IBroccoliroomsoep
IKalkoen met een saus van fijne
groentjes, peertjes met veenbessen en kroketjes OF
IKoolvishaas met een zachte mousselinesaus en erwtjespuree
IDessert naar keuze

KKZATERDAG 11 NOVEMBER ______
Wapenstilstand

IKervelsoep met erwtjes
IVarkenshaasje zoetzuur met gefruite
uien, erwtjes en wortelen met
kroketjes OF
IGegratineerd vispannetje met spinaziepuree
IDessert naar keuze

KKMAANDAG 11 DECEMBER (€15,50)_
Kerstmarkt Neeroeteren
IErwtensoep
IStoofvlees op grootmoederswijze
met appelmoes en kroketjes
IDessert naar keuze

KKZONDAG 12 NOVEMBER________

IUiensoep met croutons
IWildburger met appeltjes, boschampignons, witlof & kroketjes OF
IVictoriabaars met kruidenkorst en
spruitjespuree
IDessert naar keuze

KKZONDAG 17 DECEMBER _______

ZATERDAG 18 & 25 NOVEMBER GESLOTEN
TOT 18H30 WEGENS WILDAVOND

IWitloofroomsoep met spekjes
IOssentong met champignonroomsaus met salade en puree OF
IVissuggestie van de week met een
kruidensausje en puree van prei
IDessert naar keuze

*prijzen vanaf 1 augustus 2017
						

Ontwerp: www.isgraphix.com

GESLOTEN VAN ZONDAG 31 DECEMBER
T/M DONDERDAG 4 JANUARI
VRIJDAG 5 JANUARI = OPEN

weekdagen
€15,50
€12,50
€12,00

IKalkoen met ciderroomsaus,
salade en kroketjes
ILengfilet overgoten met een kruidensaus, en puree van prei
IDessert naar keuze

KKZONDAG 14 JANUARI_________
IBloemkoolsoep
IVidee van kip met bladerdeegkoekje, salade en frietjes OF
IVidee van vis met een duo van
sauzen, salade en frietjes
IDessert naar keuze

KKZONDAG 21 JANUARI_________
IWortelsoep
IOssentong met champignonroomsaus, salade en aardappelpuree OF
IZeebaars met bieslookroomsaus
en puree van fijne groentjes
I Dessert naar keuze

KKZONDAG 28 JANUARI_________
IRijkelijk gevulde groentesoep
IVarkenswangen in een sausje van
Rodenbach, peertje in veenbessen
en kroketjes OF
IScampi op wijze van de chef met
puree van broccoli
IDessert naar keuze

KKZONDAG 4 FEBRUARI_________

Iedere week andere dagmenu’s. kijk op www.oudoteren.be
Dagmenuprijzen*		
Volwassenen 		
Kinderen (tot 12 jaar)
Afhaalmenu 		

KKMAANDAG 25 DECEMBER_______
Kerstmis (menu z.o.z.)

ZONDAG 7 JANUARI__________
KKZONDAG 3 DECEMBER ________ KKIPompoensoep

KKZONDAG 5 NOVEMBER ________
IChampignonroomsoep
IFiletgebraad saxonne, erwtjes en
wortelen en kroketjes OF
IStoofcarbonade zoetzuur met appelmoes en frietjes
IDessert naar keuze

ZONDAG 24 DECEMBER GESLOTEN

zon- en feestdagen
€18,50
€13,50
€14,00

-kinderen onder 3 jaar gratis

IPreiroomsoep
IKonijn op grootmoederswijze met
appelmoes en kroketjes OF
IZalm in een kruidenkorst, choronsaus en spinaziepuree
IDessert naar keuze

-Prijzen zijn incl. dienst en BTW

Afhaalmenu kerstdagen

KERSTMENU 25 december

IKlassieke kipcocktail met selder, nootjes en
perziken OF
IMini-vispannetje met een cammenbertsausje

IGlaasje cava + amuse van de chef
IRomige courgette avocadosoep OF
Tomantensoep all arrabiata
IHoofdgerecht (keuze uit onderstaande)
IVerrassingsdessert met vers huisbereid “ RoNiNi “ijs
IEen kopje Rombouts koffie met een zoete afsluiter

IRomige courgette - avocado soep OF
ITomantensoep all arrabiata
IWildragoût met boschampignons OF
IStoofpotje van kalkoen met ananas, perzik en
mandarijn OF
IScampi op wijze van de chef met een kruidige
roomsaus

OO MENU MET HOOFDGERECHT 1 = € 37,-

IStoofpotje van kalkoen met perzik, ananas en
mandarijn

OO MENU MET HOOFDGERECHT 2 = € 42,-

Alle gerechten worden voorzien van winterse groentjes en
ongebakken denneappeltjes/kroketjes

ITraag gegaarde Tournedos met Kaapse portosaus

IEen duo van witte en bruine chocolademouse OF
ITiramisu van amaretto
en speculoos
I

IGebakken zalm met een korst van amandelschilfers in
combinatie met een zachte mosterdsaus

3 gangenmenu*= € 19,50
3 gangenmenu* + voorgerecht = € 25,00

IReerugfilet met een sausje van bospaddenstoelen

*3 gangen menu = soep-hoofdgerecht+dessert
Enkel op reservatie. Alles wordt op voorhand verpakt,
klaargezet en wordt koud afgehaald.
Afhalen op zondag 24 december tussen 16u00 & 18u00.
Afhalen op maandag 25 december tussen 10u00 & 14u00.

Maandag 11 december
KERSTMARKT NEEROETEREN

“EISBEIN MIT SAUERKRAUT“
(verkrijgbaar vanaf 12h00)

--- Voor €12 per persoon! --IHammeke, braadworst, hespenspek, puree,
zuurkool en mosterd

Buiten bi j Oud Oteren
Varken aan het spit van slageri j
Rik Verbeek
ITapwagen | feesttent | music | jenevers |
Jagermeister | glühwein | vuurkorven
IVerse erwtensoep & goulashsoep

Live radio LRM

Ontwerp: www.isgraphix.com

OO MENU MET HOOFDGERECHT 3 = € 42,OO MENU MET HOOFDGERECHT 4 = € 50,-

- Alle hoofdgerechten worden geserveerd met winterse
groentjes, dennenappeltjes of spinazie/prei puree

MENU MET VOORGERECHT = +€ 10,-*
I1) Bruschetta met groene pesto, tomatensalsa, Italiaanse charcuterie & rucolla (geschikt voor 2 personen)
I2) Carpaccio van ossenhaas, afgewerkt met een kruidensalade, parmezaanse kaas en pijnboompitten
I3) Feestelijk duo van een kaas en garnaalkroketje
met een frisse groentegarnituur
I4) Klassieke cocktail van verse Schotse zalm
I5) Klassieke cocktail van kip met huisgemaakte
cocktailsaus
* Kies bij uw hoofdgerecht een voorgerecht voor €10 extra.
Keuze van voor- en hoofdgerecht dient ten laatste 2 weken
van te voren worden doorgegeven.
Reserveren kan tussen 11h30 & 15h30 en tussen 17h30 & 20h00
--- Vegetarisch en kindermenu verkri jgbaar op reservatie! ---

Kerstmarkten 2017
Nog enkele kaarten verkrijgbaar bij Oud Oteren
voor de bezoeken naar de kerstmarkten 2017!!!
Voor datums, prijs & tijd kijk op www.oudoteren.be

