BESTEL ZELF!

KOFFIE- & LUNCHGERECHTEN

Scan de QR code op je tafel

LEKKERS BIJ DE KOFFIE...
Cheesecake, Appelgebak,
Brownies, Hazelino of Tiramisu taartje
Slagroom

€ 4,50
€ 0,50

KOFFIEDEAL : elke ochtend van 9 tot 11 uur
Koffie met gebak/taartje naar keuze € 5,00

FROZEN YOGHURT
Glutenvrij, zonder suiker, gezoet met stevia
Frozen yoghurt naturel
€ 4,50
Frozen yoghurt met verse jus
€ 5,25
Frozen yoghurt met M&M’s
€ 5,25
Frozen yoghurt met blauwe bosbessen € 6,00
Frozen yoghurt met granola & honing
€ 6,00

SOEP met landbrood

v.a. 11.30 u.

Tomatensoep
€ 6,50
Kreeftenbisque met rivierkreeftjes & dille € 8,50

Standaard op wit of bruin desembrood
Meerprijs:
Ciabatta of Waldkorn
€ 0,75
Glutenvrij wit of Vegan broodje bruin € 1,50
Tonijnsalade made by Ottenhome met
icebergsla, kappertjes, rode ui & augurk € 7,75
Brie van de mat, honing & walnoten

€ 7,75

Gerookte zalm met tomaat, komkommer,
icebergsla, kappertjes, rode ui & spread € 7,75
2 Heeren van Loosdrecht* Croquetten
*(zonder E-nummers en minder zout)

€ 7,75

2 Groente croquetten van de Heeren*

€ 7,75

Bol Egmondse Geitenkaas
met rucola, pesto & honing

€ 8,75

Carpaccio van kogelbiefstuk
met pesto, balsamico, pittenmix,
Parmezaan, rucola, rode ui & kappertjes € 8,75
Hummus, gegrilde groenten, guacamole
wortelsalade & Ras-el-Hanout dressing € 8,75
LUNCHDEALS : maan- t/m vrijdag (12 tot 15 u.)
Broodje van de Bakker & 2 drankjes
naar keuze
€ 10,00
Happy salad & 2 drankjes naar keuze

CRUSHI
Een Crunchy Californian sushi roll (in 4 stukjes)

met surimi, wakame & Japanse omelette € 10,00

OPTIMISTEN MENU
Voor kinderen:
€ 8,00
Friet met mayo, appelmoes en naar keuze:
Asian kipnuggets, mini hamburger
of kroket en toe een Perenijsje of Raketje

Meerprijs: Schatkistje

VAN DE BAKKER

11.30-15.30 u.

€ 1,00

SPECIAAL DIEET OF WENSEN?
Vraag om advies

Wil je met een groep komen voor een gezellige lunch,
high tea, borrel, barbecue, buffet of feest?
Vraag naar onze banqueting mogelijkheden!

€ 15,00

11.30-16 u.

BEEF- & BEETBURGERS
Met rode ui, augurk, tomaat, icebergsla,
Ballymalou Tomato Relish &
Smokey Mountain Sweet Pickle Relish
Black Angus hamburger
€ 11,00
Black Angus hamburger met cheddarkaas € 12,50
VEGAN:
Bietenburger op een volkoren veganbun met rode ui,
augurk, tomaat, icebergsla, Ballymalou Tomato Relish
& Smokey Mountain Sweet Pickle Relish € 12,50
Avocado burger op een volkoren veganbun
met rode ui, augurk, tomaat, icebergsla,
Ballymalou Jalapeño Pepper Relish en
Smokey Hemp
€ 12,50
Meerprijs: friet met mayo

€ 3,50

v.a. 11.30 u.

SPREADS & DIPS
Landbrood van de ambachtelijke bakker,
hummus, aïoli, olijven tapenade en rode paprika
tapenade met radijsjes, babycarrots,
komkommer & bleekselderij
€ 15,00

OTTENHOME
Plateau met borrelbites
Landbrood, aïoli, olijvenmix, bitterballen,
gefrituurde garnalen, kaasstengels & vlammetjes
(4 x 4 stuks) € 15,00

als

BORRELPLATEAU

voor 4 personen

LUNCH/DINER

voor 2 personen

of als

RONDJE TOKYO
Kara age (kippendijfilet in panko coating),
chicken yakitori, gefrituurde garnalen,
crunchy sushi roll (met surimi, wakame & Japanse
omelette), spicy springrolls, edamame muki (sojabonen) & kewpie roasted sesame saus
€ 29,50

VIS & ZO
Stokbrood, venkel & radijsjes, gerookte zalm met
kappertjes, rode ui & crème fraîche, gestoomde
makreel met mierikswortel spread, gerookte forel
met chili mayo & rivierkreeftjes met
whiskeysaus
€ 35,00

TAFEL VOL TAPAS
Manchego, Cabrales
Serranoham, Fuet
Spinazie kaaskroketjes
Tortas camaron (garnaal tortillas)
Patatas bravas
Gefileerde ansjovisjes in het zuur
Calamaris
Albondigas in tomatensaus
Olijven en gerookte amandelen
Aïoli & stokbrood

€ 35,00

BESTEL LEKKER ZELF!
Scan de QR code op je tafel

PLNTPWR HAPPY SALADS

HIGH BIER

v.a. 11.30 u.

Bucket met 4 flesjes bier naar keuze:
Desperado, Sol, Ipa, Brand Weizen, Radler
of Heineken (met of zonder alcohol)
én 4 x bitterballen, 4 spicy kipnuggets,
nachos met cheddar cheese, guacamole,
Jalapeño slices & tomato relish
€ 30,00

FINGERFOOD
Patatas bravas
Stokbrood met aïoli en tapenade
Yakitori spiesjes (6 stuks)
Kaasstengels (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Bitterballen (8 st.) Heeren van Loosdrecht
Albondigas in tomatensaus (8 stuks)
Spinaziekaas kroketjes (6 stuks)
Calamaris licht gepaneerd
Manchego
Gefrituurde garnalen (8 stuks)
Spicy kipnuggets (8 stuks)
Serranoham en Fuet

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Nachos mix met cheddar, guacamole,
Jalapeño slices & tomato relish

€

9,00

Bitterballen, kaasstengels &
vlammetjes (12 stuks)

€ 10,00

Crunchy Californian sushi roll in 4 stukjes
(met surimi, wakame & Japanse omelette) € 10,00
Bitterballen (20 stuks)
Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes
& gefrituurde garnalen (20 stuks)

SALADES & DINER

€ 14,00
€ 15,00

HIGH WINE
Fles wijn naar keuze:
Laroche Chardonnay, Laroche Sauvignon,
Esprit Gassier Rosé Côtes de Provence,
Cava Albert I Noya Efecte Brut Reserva
Manchego, crunchy sushi roll, serranoham,
fuet, olijven
& amandelen
Fles Sourcy
blauw of rood
€ 40,00

Carpaccio van kogelbiefstuk
met pesto, pittenmix, rucola, Parmezaan,
rode ui, kappertjes & landbrood
€ 13,50
Gerookte zalm
met rode ui, kappertjes, worteltjes,
mosterddille dressing & landbrood
Geitenkaas
met pesto, honingkruiden dressing
gemengde groene salade, tomaat,
rode paprika, komkommer, pittenmix,
worteltjes, croutons & landbrood

€ 13,50

€ 13,50

Caesar salad
met Caesardressing, salade romaine,
ei, paprika, ansjovis, Parmezaan,
croutons & landbrood
Extra topping: kipdijfilet

€ 13,50
€ 16,00

Meerprijs : friet met mayo

€ 3,50

LUNCHDEAL : maan- t/m
Happy salad naar keuze &

BEEF- & BEETBURGERS
met friet & mayo

v.a. 16.30 u.

Rode ui, augurk, tomaat, icebergsla,
Ballymalou Tomato Relish &
Smokey Mountain Sweet Pickle Relish
Black Angus hamburger naturel
€ 14,50
Black Angus hamburger met cheddar kaas € 16,00
VEGAN:
Bietenburger op een volkoren veganbun met
rode ui, augurk, tomaat, icebergsla,
Ballymalou Tomato Relish &
Smokey Mountain Sweet Pickle Relish
€ 16,00
Avocado burger op een volkoren veganbun met
rode ui, augurk, tomaat, icebergsla,
Ballymaloe Jalapeño Pepper Relish &
smokey Hemp
€ 16,00
v.a. 16.30 u.

vrijdag (12 tot 15 u.)
2 drankjes € 15,00

v.a. 16.30 u.

FISH (D)ELICIOUS
Fish & Chips met coleslaw &
ravigotte saus

€ 16,00

Op de huid gebakken scholfilet met
zeekraal, venkel, gebakken uitjes &
witte wijnsaus

€ 19,50

Vis & zo plateau (voor 2 personen)
Stokbrood, zalm met kappertjes,
rode ui & crème fraîche, gestoomde makreel
met mierikswortel spread, gerookte forel met
chili mayo, rivierkreeftjes met whiskysaus,
venkel & radijsjes
€ 35,00

DAGDEAL : maan- t/m donderdag (16.30 tot 18.30 u.)
Dagschotel beperkt op is echt op
€ 10,00

VAN DE GRILL met friet & mayo
Kipdijsaté met satésaus, atjar, augurk,
kroepoek, gebakken uitjes & seroendeng € 16,00
Ossenhaassaté met satésaus, atjar, augurk,
kroepoek, gebakken uitjes & seroendeng € 18,50
Spareribs met knoflook- en chilisaus,
& gemengde salade

€ 17,50

Ribeye 200 gram met Bearnaisesaus
& salade van het seizoen

€ 19,50

DESSERTS
Verse gemberthee met citroen
Verse gemberthee met sinaasappel
& kaneel
Frappuccino
Cheesecake
Ben & Jerry’s
Tiramisu taartje
Brownies met slagroom
Scroppino (limoenijs, wodka, Prosecco)
Crème brulée
Hazelnoot meringue met slagroom
Irish coffee
Frappuccino met Licor 43

€ 3,75
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,75
4,50
4,50
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
5,50
7,50
8,00

a.u.b. online reserveren
ottenhome.nl

