
KEUZE
MENU

OOLDERHOF
Diner

3 gangen    € 42.50
voor - hoofd - na

voor - tussen - hoofd  +5.50

Zalm
 

Zwijn
 

Val-Dieu
 
 

*****
Pompoensoep  

 

Balkenbrij *
 

*****
Kabeljauw

 

Hert
 

Risotto
 

*****
Chocolade

 

Kaasplateau**

voor - tussen - hoofd - na

Bij het menu serveren wij graag 
passende wijnen per gang

-vraag onze bediening voor de mogelijkheden-

Gebrande zalm - appel komkommer gelei - crème van zure room 

Bitterbal - pastrami - appelchutney 

Lauwwarme Val-Dieu - truffelhoning - walnoten
paddenstoelenmix - zoete aardappel

Rivierkreeft - scampi - citroengras - bosui - kokosmelk

Gebakken balkenbrij - gebakken appeltjes - bierstroop - brioche

Langoustinejus - risotto - spinazie - spek en kappertjes crumble

Rode kool - pastinaak - knolselderij - spruitenpuree 

Bospaddenstoelen - Parmezaanse kaas - rucola

Koffie - praline - hazelnoot

Vijf verschillende soorten kaas - notenbrood - bierstroop - vijgencompot

4 gangen    € 52.50

* supplement gebakken eendenlever  5,00
** meerprijs kaas i.p.v. zoet  5,00



STARTERS

IN BETWEENS

OOLDERHOF
diner

Carpaccio        
Carpaccio van rund - truffelcrème
Parmezaanse kaas - pijnboompitten

Zalm
Gebrande zalm - crème van zure room
appel komkommer gelei

Zwijn

Val-Dieu
Lauwwarme Val-Dieu - truffelhoning
walnoten - paddenstoelenmix 
zoete aardappel

15.00
 
 

15.00
 
 
 

15.00

Soep van de dag
Dagelijks variërend 

Pompoensoep
Rivierkreeft - scampi - citroengras
bosui - kokosmelk

Balkenbrij *
Gebakken balkenbrij - bierstroop
gebakken appeltjes - brioche

15.00
 
 

14.00
 
 

Bitterbal - pastrami - appelchutney

6.50
 

12.00 * supplement eendenlever  5,00



OOLDERHOF
Diner

Wildburger
Brioche bun - rode kool - augurk
uiencompote - frites

Pasta scampi
Gebakken scampi - linguine
aglio e olio

Biefstuk
Rode wijnsaus - knolselderij 
rode uiencompote - frites

23.0019.50
 
 

23.00
 

 
26.00

 
 

Dagprijs

MAINS

Hert Kabeljauw
Rode kool - pastinaak 
knolselderij - spruitenpuree

Langoustinejus - risotto - spinazie
spek en kappertjes crumble

VEGA

Bietenburger
Pink brioche bun - tomatenrelish
augurk - frites

Risotto
Bospaddenstoelen - Rucola
Parmezaanse kaas

19.50 21.00

Zalm
Aardappelpartjes - gemengde groenten
beurre blanc

25.00

26.00

Sliptong
Sliptong - braadjus
frites - salade 



KIDS

OOLDERHOF
Diner

DESSERTS

Dame blanche
Vanille ijs - chocoladesaus  
slagroom - crumble

Kaasplateau 
Vijf verschillende soorten kaas
notenbrood - bierstroop
vijgencompite

Sinaasappel
Sinaasappelcake 
witte chocolade ijs - Licor 43 gel
panna cotta

9.50

9.00
 
 

14.00

Chocolade
Chocolade bavarois - mousse - bonbon
noten - praline - hazelnoot

9.50

(0 - 12 jaar)
Molenaarsbrood

Kindertosti
Ham en/of kaas

Poffertjes

Keuze uit frikandel of kipnuggets 
of kroket

Tomatensoep
Met soepballetjes

Frites met snack

Schnitzelke
Wienerschnitzel - frites

Scampispies

Kinderijsje

Pasta scampi

Scampi - frites

Scampi - pasta - saus

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

4.00

5.00

6.00

6.00

6.00

8.00
 

12.00
 

12.00
 

12.00
 

6.00

Poedersuiker

Met Nutella

Supplement groenten   3.50

Pasta Bolognese
Spaghetti - bolognese saus


