
KEUZE
MENU

OOLDERHOF

3 gangen    € 42.50
voor - hoofd - na

voor - tussen - hoofd  +5.50

Kabeljauw
 

Beef
 

Feta
 

*****
Kwartel

 

Zalm
 
 

*****
Roodbaars

 
 

Saltimbocca lomo
 
 

Ravioli
 
 

*****
Chocolade en pinda

 

Peer en kaneel
 

Kaasplateau (+ €5.00 )

voor - tussen - hoofd - na

Bij het menu serveren wij graag 
passende wijnen per gang

-vraag onze bediening voor de mogelijkheden-

Rilette van kabeljauw - piccalillymousse - bloemkool - wortel 

Beef Tataki - sesamdressing - taugé salade - kewpie mayonaise - krokante sushi

Feta - parelcouscous - olijven - pikante paprika hummus

Gevulde kwartel - Duxelles

Zacht gegaarde zalm in Gin Tonic - bleekselderij

Gebrande roodbaars - Beurre blanc van eekhoorntjesbrood - prei - venkel
topinamboer mousseline - truffel aardappelchips

Procureur - serranoham - zwarte knoflookjus - epoisses mousseline - witlof

Bospaddenstoelen ravioli - paddenstoelen roomsaus - Parmezaanse kaas - rucola

Flan van melkchocolade - passievrucht ganache - diverse bereidingen van pinda

Vijf verschillende soorten kaas - notenbrood - appelstroop - vijgen

4 gangen    € 52.50

Parfait van kaneel - perenchutney - gekaramelliseerde hazelnoot



STARTERS

IN BETWEENS

OOLDERHOF

Carpaccio        
Carpaccio van rund - truffelcrème
Parmezaanse kaas - pijnboompitten

Kabeljauw
Rilette van kabeljauw - wortel
piccalillymousse - bloemkool 

Beef

Feta
Feta - parelcouscous - olijven
pikante paprika hummus

15.00
 
 

15.00
 
 
 

15.00

Soep van de dag
Dagelijks variërend 

Kwartel
Gevulde kwartel - Duxelles

Zalm 
Zacht gegaarde zalm in Gin tonic
bleekselderij

16.00
 
 

14.00

Beef Tataki - sesamdressing
taugé salade - kewpie mayonaise
krokante sushi

7.00
 

16.00



OOLDERHOF

Beefburger
Rundvlees burger - brioche bun
cheddar - spek - smokey BBQ saus
augurk - frites - koolsla

Pasta scampi
Gebakken scampi - linguine
aglio e olio

Biefstuk
Rode wijnsaus - Duxelles 
pompoen - frites

24.0020.00
 
 

25.00
 

 
26.00

 
 
 

MAINS

Saltimbocca lomo Roodbaars
Procureur - serranoham 
zwarte knoflook jus - witlof
epoisses mousseline

Gebrande roodbaars - prei - venkel
Beurre blanc van eekhoorntjesbrood  
topinamboer mousseline
truffel aardappelchips

VEGA

No beef burger
Paddenstoelen burger - brioche bun
truffelmayonaise - rucola 
Parmezaanse kaas - frites - koolsla

Ravioli
Bospaddenstoelen ravioli
paddenstoelen roomsaus - rucola
Parmezaanse kaas

20.00 20.00

Zalm
Zalmfilet - aardappelpartjes - gemengde
groenten - beurre blanc

25.00

26.00



KIDS

OOLDERHOF

DESSERTS

Kaasplateau
Vijf verschillende soorten kaas
notenbrood - appelstroop - vijgen

Peer en kaneel
Parfait van kaneel - perenchutney
gekaramelliseerde hazelnoot

9.50

Chocolade en pinda
Flan van melkchocolade
diverse bereidingen van pinda
passievrucht ganache 

9.50

(0 - 12 jaar)
Kindertosti
Ham en/of kaas

Poffertjes

Keuze uit frikandel of kipnuggets 
of kroket - appelmoes

Tomatensoep
Met soepballetjes

Frites met snack Schnitzelke
Wienerschnitzel - frites

Scampispies

Kinderijsje

Pasta scampi

Scampi - frites - appelmoes

Scampi - linguine - roomsaus

Ijsbeker- vanille-ijs - slagroom
De ijsbeker mag je houden!

4.00

5.00

7.00

6.00

8.00
 

12.00
 

12.00
 

12.00
 

6.00

Poedersuiker

Supplement groenten          3.50

Pasta Bolognese
Spaghetti - bolognese saus

Dessertplank
Verschillende lekkernijen door de
chef samengesteld. 
Te bestellen vanaf 2 personen. 

Dame blanche
Vanille ijs - chocoladesaus  
slagroom - crumble

9.00

9.00 p.p.

9.00


