
MENU

OOLDERHOF
Lunch

www.oolderhof.nl

Kleine salade/Kleine poke bowl
naar keuze

*******
Biefstuk/Burger/Pasta

naar keuze

*******
Zoet dessert van de chef

2 gangen
voor - hoofd

3 gangen
voor - hoofd - na

30.00

36.00

BREAKFAST
CLUB

Wist jij dat je iedere dag kunt
ontbijten bij Oolderhof?

Maandag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 uur
Zaterdag en zondag 08.00 - 11.00 uur

Volwassenen 17.50
Kids 5-11 jaar   9.50

tot 16:00



SANDWICH

LUNCH
PLATE

OOLDERHOF
Lunch

Carpaccio        Club sandwich 
Open sandwich met carpaccio 
truffel crème - Parmezaanse kaas
pijnboompitten

3 sneetjes molenaarsbrood - kipfilet 
 bacon - gebakken ei - komkommer

Zalm Club sandwich zalm 
Open sandwich met
huisgemarineerde zalm
limoenmayonaise - parelcouscous

www.oolderhof.nl

3 sneetjes molenaarsbrood 
 huisgemarineerde zalm - eiersalade 
 komkommer

Geitenkaas  Kroketten 
Open sandwich met geitenkaas 
 mascarpone stroop crème  
walnoten - rucola

Molenaarsbrood 
2 rundvleeskroketten - mosterd

tot 16:00

2 sneetjes molenaarsbrood naar keuze
geserveerd met een glaasje dagsoep 

keuze uit:

Vlees;

Vis;

Vegetarisch;

Mix;

Sandwich carpaccio - sandwich rundvleeskroket 

Sandwich huisgemarineerde zalm - sandwich garnalenkroket 

13.00
 
 

13.00
 
 

10.00

Sandwich geitenkaas - sandwich kaaskroket

Sandwich carpaccio - sandwich huisgemarineerde zalm

14.50

14.00
 
 

14.00
 
 

12.00
 
 

tot 16:00



Vega

OOLDERHOF
Lunch

www.oolderhof.nl

Carpaccio   
Rundercarpaccio - truffelcrème 
 Parmezaanse kaas - pijnboompitten
gemengde salade

Oolderhof   
Huisgemarineerde zalm - scampi's 
 limoenmayonaise - gemengde salade
parelcouscous

Geitenkaas
Geitenkaas - gesuikerde walnoten  
aceto balsamico - gemengde salade 
 parelcouscous

Gerookte zalm
Sushirijst - huisgemarineerde zalm 
 mango - avocado - komkommer 
 edamame sojabonen

Sushirijst - mango - avocado
komkommer - edamame sojabonen

MAINS

Burger deluxe
Rund - bacon - brioche brood
tomatenchutney - cheddar - frites 
 salade

Hoenderburger
Hoenderfilet - brioche brood 
tomatenchutney - frites - salade

Bietenburger deluxe
Bietenburger - tomatenchutney
augurk - frites - salade

Biefstuk

Pasta scampi

Vega pasta

Rode wijnjus - salade - frites

10 gebakken scampi's 
linguine - aglio e olio

Pasta - seizoensgroente - 
Parmezaanse kaas

18.00
 
 

18.00
 
 

17.00

SALADS POKE BOWLS

19.00
 
 

19.00
 
 

19.00

23.00
 
 

23.00
 
 

20.00

18.00
 
 

16.00
 
 



KIDS

OOLDERHOF
Lunch

www.oolderhof.nl

Molenaarsbrood

Kindertosti
Ham en/ of kaas

Snoepgroente 

Frikandel - kipnuggets - frites 
 groentemix warm

Tomatensoep
Met soepballetjes

Snackspies

Pasta Bolognese
Spaghetti - bolognese saus

Schnitzelke
Wienerschnitzel - frites - groenten
mix warm

Scampispies

Kinderijsje

Pasta scampi

5 scampi's - frites - groentemix warm

Scampi's - pasta - saus

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

4.00

5.00

5.00

5.00

12.00
 

12.00
 

12.00
Met dipsaus

Met nutella

6.00

6.00

8.00


