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 KZONDAG 6 OKTOBER _________
IKervelsoep met erwtjes
IBrochette van runds en varken met 

boontjes in spek en kroketjes OF
ISpiesje van tonijn met citroenmayo-

naise en puree van spruitjes
IDessert naar keuze

 KZONDAG 13 OKTOBER ________
IRijkelijk gevulde groentesoep
IRundstong met madeirasaus en 

puree met ratatouillegroentjes OF
IVidee van vis met een duo aan 

sauzen en puree met ratatouille-
groentjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 20 OKTOBER ________
IErwtensoep
IStoofpotje van wild met peertje in 

veenbesjes en kroketjes OF
ITongrolletjes in een sausje van witte 

wijn met puree van savooikool
IDessert naar keuze

 KZONDAG 27 OKTOBER ________
IBospaddenstoelensoep
IKalkoen met een sausje van fijne 

groentjes, maissalade en kroketjes OF
IVissuggestie van de week met een 

dragonsausje, prei in melksaus en 
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KVRIJDAG 1 NOVEMBER _______
Allerheiligen
IAardappelsoep met spekjes
IKruidige kipfilet in parmaham met 

een sausje van rode pesto, toma-
tensalade en kroketjes OF

IStoofpotje van vis met een papri-
karoomsausje, tomatensalade en 
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 3 NOVEMBER _______
IWinterse goulashsoep
IMalse varkenswangen in Roden-

bach, grill-tomaatje en kroketjes OF
IVictoriabaars met kruidenkorst, 

sausje van witte wijn en puree   
van prei

IDessert naar keuze

 KZONDAG 10 NOVEMBER _______
IPompoensoep
IVarkenshaasje zoet zuur met 

gefruite uien & ananas en 
kroketjes OF

IGegratineerd vispannetje in een 
cammenbertsausje, puree van 
fijne groentjes

IDessert naar keuze

 KMAANDAG 11 NOVEMBER _____
wapenstilstand
IKomkommersoep
IKonijn op grootmoederswijze met 

appelmoes en kroketjes OF
IGebakken zalm met choronsaus 

en puree van wortel en paprika
IDessert naar keuze

 KZONDAG 17 NOVEMBER _______
IWitloofroomsoep
IHongaarse goulash met een 

caesar salade en frietjes OF
IScampi van de chef in een 

lookroomsausje, bloemkool in 
bechamel en aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 24 NOVEMBER _______
IMinestronesoep
IStoofvlees met Grimbergen, appel-

moes en kroketjes OF
IKabeljauwstaart met bies-

lookroomsaus, stronkje witloof en 
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 1 DECEMBER ________
ICourgetteroomsoep
IOssentong met champignon-

roomsaus, perzik met veenbesjes 
en aardappelpuree OF

IKoolvishaas met prei en rode ui, 
vergezeld van pompoenpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 8 DECEMBER ________
ICurrysoep met rijst
IOrloffgebraad met bruine jus, 

erwtjes en worteltjes, kroketjes OF
IVisbrochette met huisgemaakte 

tartaarsaus, frisse salade en 
frietjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 15 DECEMBER _______
IBouillonsoep met balletjes
IRundsbrochette met een dragon-

sausje, wokgroentjes en frietjes OF
IKabeljauw florentine met spinazie 

en aardappelpuree
IDessert naar keuze

 KZONDAG 22 DECEMBER _______
IUiensoep
IMix- grill van varkenshaasje, kalkoen 

en steak met een choronsausje 
en frisse salade met croutons en 
frietjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 5 JANUARI _________
GRATIS NIEUWJAARSAPERITIEF
IZachte mosterdsoep
IMalse biefstuk met kruidige peper-

roomsaus, ratatouillegroentjes en 
frietjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 12 JANUARI ________
ISpinazieroomsoep
IKalkoengebraad met cider-

roomsaus, herfstsalade met 
spekjes en aardappelkroketjes OF

IVictoriabaars met een sausje van 
groene pesto, spruitjes en aardap-
pelpuree

IDessert naar keuze

+32 89 86 40 23
www.oudoteren.be
info@oudoteren.be

Openingsuren
Ma: 10h00 - 23h00

Di: 16h30 - 23h00 (proefperiode)
Woe: rustdag

Don: 10h00 - 24h00
Vrij: 11h15 - 24h00
Za:  10h00 - 24h00
Zo:  11h15 - 23h00

Keuken doorlopend geopend tot 21u30,  op  maandag tot 21u00

ZONDAG MENU’s

Dagmenuprijzen*        |    weekdagen    |   zon- en feestdagen   *(vanaf 1-10-2019)
Volwassenen           €16,00    €19,00
Kinderen (tot 12 jaar)       €13,00     €14,00
Afhaalmenu   €12,00     €14,50
 -kinderen onder 3 jaar gratis     -Prijzen zijn incl. dienst en BTW         
      

Uitsluitend verkrijgbaar tussen 11h30 & 14h00

gesloten van: ma 23 dec t/m vrij 3 jan



 KZONDAG 19 JANUARI ________
IAgnes-sorelroomsoep
IRundsstoofpotje zoetzuur, 

komkommer en radijsjes in een 
smaakvolle dressing en kroketjes

ISpiesje van zalm met een sausje 
van dille, komkommer en radijsjes 
in een smaakvolle dressing met            
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 26 JANUARI ________
ISoep van zoete aardappel met 

lenteui
IFiletgebraad saxonne met een duo 

van sausjes, asperges, grilltomaatje 
en frietjes

ISchelvisfilet met een sausje van fijne 
groentjes, grilltomaatje en aardap-
pelpuree OF

IDessert naar keuze

 KZONDAG 2 FEBRUARI ________
ISoep van witte kool met croutons
IHalf haantje met Branbantse saus 

van witloof en puree van prei OF
IZalmstaart met bearnaisesaus en 

puree van prei
IDessert naar keuze

 KZONDAG 9 FEBRUARI ________
IWortelroomsoep
IKonijn op grootmoederswijze met 

appelmoes en kroketjes OF
ITongrolletjes met zalm in een 

sausje van witte wijn en puree van 
pompoen

IDessert naar keuze

 KZONDAG 16 FEBRUARI _______
ITomatengroentesoep
IKalkoenlapjes met champignon-

roomsaus, witloof en wokgroentjes OF
IWijtingfilet met dragonsausje, 

witloof en wokgroentjes en         
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 23 FEBRUARI _______
IAspergeroomsoep 
IStoofpotje van varken met perzik, 

mandarijn en ananas, salade van 
rode kool en kroketjes OF

ILengfilet met een romig sausje en 
witte druiven, salade van rode kool 
en kroketjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 1 MAART  __________
ITomatenroomsoep met balletjes
IKalkoengebraad met cider-

roomsaus, warme groentjes en 
kroketjes OF

IVisbrochette met huisgemaakte 
tartaarsaus, groene asperges en 
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 8 MAART __________
ILentesoep met engelenhaar
IKippenrollade met Philadelphia en 

Provençaalse saus, erwtjes en wortel-
tjes met aardappelkroketjes OF

IProvençaals vissersstoofpotje 
met puree van wortel, paprika en 
knoflook

IDessert naar keuze

 KZONDAG 15 MAART _________
ICurrysoep met sojascheuten
IToscaanse runderreepjes in een 

Zuiderse saus met een stronkje 
witloof en kroketjes

IScampi van de chef met een 
paprika, look sausje en stronkje 
witloof en aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 22 MAART _________
IAndalousische roomsoep 
IRundstong met champignon-

roomsaus, broccoli en bloemkool 
gegratineerd met kroketjes OF

IVidee van vis met een duo van 
sausjes, broccoli en bloemkool 
gegratineerd en puree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 29 MAART _________
IKnolseldersoep
IMalse biefstuk met een sausje van 

rode porto, salade van asperges 
en ei, frietjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 5 APRIL ___________
IBouillonsoep met balletjes
IVarkenshaasje met een sausje 

van rode wijn, wokgroentjes en 
kroketjes OF

ISpiesje uit de zee met groentjes, 
verse tartaar en mediteraanse 
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KPAASMENU 12 APRIL ________
paaszondag
Izie menu binnenzijde folder

 KMAANDAG 13 APRIL _________
paasmaandag
IKoninginnesoep
IMix- grill van varkenshaasje, 

kalkoen en steak met een choron-
sausje en frisse salade met crou-
tons en frietjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 19 APRIL __________
IRijkelijk gevulde groentesoep
ISpare-ribs zoet gelakt met siroop en 

abdijbier, maissalade en frietjes OF
IWijtingfilet op een bedje van prei 

in melksaus en kervelpuree met 
erwtjes

IDessert naar keuze

 KZONDAG 26 APRIL __________
IPreikippenroomsoep
IVarkensgebraad, gemarineerd in 

mosterd, sausje van champignons, 
lentesalade met ham, kroketjes OF

IKabeljauw florentine met spinazie 
en aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KVRIJDAG 1 MEI ____________
dag van de arbeid
IPaprikaroomsoep
IStoofcarbonade met Grimbergen, 

salade en frietjes OF
IGegratineerd vispannetje 

met groene asperges en                    
aardappelpuree

IDessert naar keuze

 KZONDAG 3 MEI ____________
IAspergeroomsoep
IRosbief met een sausje van rode 

porto, erwten & artisjoken met 
bearnaisesaus en soezen

IDessert naar keuze

 KZONDAG 10 MEI ___________
MOEDERDAG
IChampignonroomsoep
IGepekeld speenvarken met een 

bruine jus, schorseneren met 
melksaus, salade en frietjes OF

IZalmstaart met choronsaus, schor-
seneren met melksaus, salade en 
kroketjes

IDessert naar keuze

ZONDAG MENU’s
Uitsluitend verkrijgbaar tussen 11h30 & 14h00

Keuken doorlopend geopend tot 21u30,  op  maandag tot 21u00



VOORGERECHTEN keuze uit:
1) Mini Koninginnehapje met bladerdeegkoekje

2) Gegratineerd vispannetje in een cammenbertsausje
3) Bekende huisgerookte zalm van Oud-Oteren op 

een bedje van rijstsalade
4) Vitello tonato met kappertjes, tonijnmayonaise en rode ui
5) Frisse kipcocktail van het huis met perzik & walnoot

6) Canneloni van ricotta en spinazie in een kruidige 
    huisgemaakte tomatensaus (veggie)

SOEPEN (0,4lt.p.p.) keuze uit:
7) Velouté van paddenstoelen

8) Zachte Mosterdsoep
9) Klassieke romige tomatensoep met balletjes

HOOFDGERECHTEN keuze uit:
10) Kalkoengebraad in een ciderroomsausje

11) Normandische varkenswangetjes met tijm, laurier & cognac
12) Rundstong in champignonroomsausje

13) Rundsstoofpotje met wortel, spek & rode wijn
14) Vissersstoofpotje met winterse groentjes & verse kruiden

15) Scampi (8 stuks) in een romig sausje van paprika en look
16) Vegetarische moussaka met look, aardappeltjes, 

aubergine & tomatenpassata
Alle hoofdgerechten worden voorzien van warme groenten &        

aardappelkroketten ( 8 stuks p.p.)

DESSERT keuze uit:
17) Duo van witte & bruine chocolademousse met rood fruit
18) Klassieke Italiaanse tiramisu met koffielikeur & lange vingers

19) Smeuïg en zacht ijsdessert van meringue

Afhaalmenu kerstdagen

EXTRA OPTIE bij dessert:
20)  1 Liter vanille ijs = + 8 Euro 
21)  1 Liter mokka ijs = + 9 Euro

22)  1 Liter ferrero rocher ijs = + 9 Euro
(1 Liter ijs = 8 bollen ijs)

Kindermenu = € 16,50
ISpiesje van partysnacks (zelf bakken)

ITomatensoep met balletjes
IBalletjes in tomatensaus met puree OF
IKoninginnehapje met bladerdeegkoekje

IKinderijsje
IKerstcadeautje

BESTELLEN via www.oudoteren.be/kerstmenu

3 gangenmenu = € 21,- p.p.
soep - hoofdgerecht - dessert

4 gangenmenu = € 28,50 p.p.
voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert 

~24 december afhalen tussen 15u00 & 18u00~ 
~25 december afhalen tussen 9u00 & 11u30~

Cadeautip voor Kerst
cadeaubon in kerstverpakking

Opzoek naar een leuk geschenk 
voor onder de kerstboom?

Cadeaubon in kerstverpakking 
   verkri jgbaar vanaf 10 euro

maandag 16 december 2019

“EISBEIN MIT SAUERKRAUT“
(verkrijgbaar vanaf 12h00)

--- Voor €13,50 per persoon! ---
IHammeke, braadworst, spek, puree,               

zuurkool en mosterd

Buiten bi j Oud Oteren
GRILLKRAAM met Duitse specialiteiten

ITapwagen | feesttent | music | jenevers | 
Jagermeister | glühwein | vuurkorven
IVerse erwtensoep & goulashsoep

Live radio LRM

Kerstmarkt Neeroeteren

Nog enkele kaarten verkrijgbaar bij Oud Oteren 
voor de bezoeken naar de kerstmarkten 2019!!! 

Voor datums, prijs & tijd kijk op www.oudoteren.be

Kerstmarkten 2019

online reserveren
24h op 24h via www.oudoteren.be 

!!!  Altijd snel & makkelijk reserveren bij Oud Oteren !!!



IErwtensoep met worst 
IHammeke, braadworst, spek, zuurkool,              

mosterd & puree 
IKoffie of Thee

- Voor €16,00 p.p.! - 
actie loopt de volledige dag vanaf 11h00

EISBEIN MIT SAUERKRAUT
donderdag 16 januari 2020

Bestel een fles Cava of wi jn
& geniet bi j kaarslicht 

van een heerli jk
GRATIS HAPJESBORD 

( voor 2 Personen ) 

proefperiode vanaf 1 oktober:

Dinsdag geopend van 16h30 tot 23h00
   

Valentijn

tijdelijk Dinsdag open!

Beki jk ons vernieuwd interieur ook online:
www.oudoteren.be/virtuele-tour

paasZONDAG 12 april 2020

vrijdag 14 februari 2020

proefperiode

IGlaasje cava + amuse van de chef
IRomige spinaziesoep met tuinkruiden OF                          

Pompoenvelouté met amandelschilfers
IHoofdgerecht (keuze uit 3 onderstaande hoofdgerechten)

IVerassingsdessert van onze paashazen
IKopje Romboutskoffie met versnapering

 O MENU MET HOOFDGERECHT 1 
IGepekeld speenvarken met een feestelijke saus van      

rode porto

 O MENU MET HOOFDGERECHT 2 
IKabeljauwhaasje met een persillade van fijne kruiden en 

een sausje van de chef

 O MENU MET HOOFDGERECHT 3 
IZacht gegaarde tournedos met een jus van tijm

IPRIJS €35,- P.P.

   MENU MET VOORGERECHT = + € 10,-*
IRundscarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes, 

olijfjes, rucola en parmezaanse kaas
IKlassieke zalmcocktail met huisgemaakte cocktailsaus

IKlassieke kipcocktail met perzik en noten
IGandahamkroketjes afgewerkt met meloen                       

en een frisse toets
IKruidige scampi in een lookroomsausje

Paasmenu

Tussen 11h30 en 16h is enkel ons Paasmenu verkri jgbaar. Vanaf 16h 
tot 21h30 Paasmenu en a la carte mogeli jk. (Paasmenu enkel op bestelling)

--- Vegetarisch en kindermenu verkri jgbaar op bestell ing. ---

* Kies bij uw hoofdgerecht een voorgerecht voor 
€10 extra. Keuze van voor- en hoofdgerecht dient ten laatste 

2 weken van te voren worden doorgegeven.

IAperitief + amuse van asperges
IVitello tonato met enerzijds een mayonaise van asperges 

en anderzijds een mayonaise van tonijn met gegrilde              
groene asperges

IRomige aspergesoep met kruidige scampi en kruidenolie
IDiamanthaasje zacht gegaard met een sausje van boursin 

op een bedje van aspergeratatouille
IStukje gebakken zalm met amandelkorst, mousse van zoete 

aardappel vergezeld van witte en groene asperges
ISurprisedessert om de avond in schoonheid te eindigen

IEen kopje romboutskoffie met pralinee

Pri js € 65,- p.p. | Aanvang 18h30
 inclusief frisdranken | bieren | aangepaste wi jnen | 

koffie en thee (van 18h30 tot 23h3o)

GASTRONOMISCHE
ASPERGEAVOND
zaterDAG 30 mei 2020


