OOLDERHOF
Diner

MENU
3 gangen

39.50

4 gangen

44.50

4 gangen

52.50

voor - hoofd - na

voor - soep - hoofd - na

voor - tussen - hoofd - na

U kunt uit onze gerechten zelf uw menu
naar wens samenstellen.

CHEF'S MENU
-alleen per tafel5 gangen verrassingsmenu
6 gangen verrassingsmenu

57.50
66.00

Bijpassend wijnarrangement 5 glazen
BOB wijnarrangement 5 halve glazen
Bijpassend wijnarrangement 6 glazen
BOB wijnarrangement 6 halve glazen

37.50
21.50
45.50
24.50

-inclusief tafelwater en koffie/thee naar wens na-
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OOLDERHOF
diner

STARTERS
Carpaccio

15.00

Asperge

14.00

Zalm

15.00

Tonijn

15.00

Carpaccio van rund - truffelcrème
Parmezaanse kaas - pijnboompitten

Huisgemarineerde zalm - sushirijst
limoenmayonaise - Wakamé

Tartaar van tonijn - limoengel
avocado - radijs

14.00

Poke bowl

Sushirijst - mango - avocado
edamame sojabonen

Groene asperge - witte asperge
Parmezaanse kaas - truffelcrème

Kalf

15.00

Gerookte kalfspicanha - bloemkool
couscous - bloemkool zoetzuur
Vadouvan mayonaise

IN BETWEENS
Soep van de dag

6.50

Bouillabaisse

16.00

Aspergesoep*

7.50

Lam

16.00

Dagelijks variërend

Limburgse ham - ei - asperge

Inktvis - scampi - bosui

Rendang - spitskool - seroendeng

*Ook in vega optie
Meerprijs menu tussengerecht in plaats van voorgerecht à 2.00
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OOLDERHOF
Diner

MAINS
Biefstuk

23.00

Burger deluxe

19.00

Heilbot

26.00

Limburgse asperges

24.00

Sliptong

26.00

Kalfslende

28.00

Asperges zalm

25.00

Pasta scampi

23.00

Rode wijnjus - salade - frites

Asperge kokosschuim
groene asperges - fregola

2 gebakken sliptongen - botersaus
salade - frites

Asperges - huisgemarineerde zalm
ei - botersaus - krielen

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

Asperges - Limburgse ham - ei
botersaus - krielen

Bearnaisesaus - asperges - krielen
(meerprijs menu 3.00)

Supplement portie asperges (3 stuks)

Duo van rund*

Linguine - gebakken scampi's
aglio e olio

5.00

32.50

Ossenhaas - sukade - truffelsaus asperge - pommes pont neuf
(meerprijs menu 8.00)

*supplement gebakken eendenlever

4.50

VEGA
Pasta asperge

21.00

Linguine - groene en witte asperges
rucola - Parmezaanse kaas

Bietenburger

Brioche - tomatenrelish - augurk
salade - frites

www.oolderhof.nl

19.00

OOLDERHOF
Diner

Snoepgroente

KIDS
(0 - 12 jaar)
5.00
Scampispies

Tomatensoep

5.00

Pasta scampi

Snackspies

6.00

Kinderijsje

Pasta Bolognese

8.00

Met dipsaus

12.00

5 scampi's - frites - groentemix warm

Met soepballetjes

Frikandel - kipnuggets - frites
groentemix warm

Spaghetti - bolognesesaus

Schnitzelke

Scampi's - pasta - saus

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

12.00
6.00

12.00

Wienerschnitzel - frites
groentemix warm

DESSERTS
Dame blanche

9.00

Vanille parfait - chocoladesaus
slagroom - crumble

Chocolade - banaan
Chocolade cheesecake
bananenbavarois - chocolade ijs

Mango - passievrucht

9.00

Panna cotta - sorbet - Ruby chocolade
meringue

9.00

kaasplateau**
5 kazen - walnoten - stroop
notenbrood - druiven

** Meerprijs menu 5.00
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14.00

