
Voor de reservatie van een koffietafel en alle prak-
tische informatie kunt u terecht op het telefoon-
nummer 089/86 40 23 of 0494/71 99 05
nb. Op dinsdag en woensdag zijn wij gesloten.

KoffietafelHet hele Oud Oteren team wenst u alvast veel 
sterkte in deze moeilijke periode.

Robin, Niki & Nicole

Openingstijden

www.oudoteren.be | info@oudoteren.be

RESERVATIE & INFO

 nb. Prijzen gelden enkel tussen 11h30 en 16h00.
 nb. Prijzen gelden vanaf minimum 20 personen.



Een moeilijke dag…
Na de uitvaart is het fijn om nog even in een ont-
spannen en gemoedelijke sfeer met uw familie, 
vrienden en bekenden bij elkaar te zijn. Een koffietafel 
is een passende afsluiting van een emotionele dag.

Bij Oud-Oteren kunt u terecht voor een netjes ver-
zorgde koffietafel, waar de tafels mooi en sfeervol 
zijn ingedekt, maximaal 64 personen kunnen plaats-
nemen in onze zaal. 16 personen kunnen wij plaats 
geven in ons café, de tafels aansluitend aan onze 
zaal. Onze maximumcapaciteit voor koffietafels is 
dus 80 personen.

Misschien bent u op zoek naar een juist informelere 
sfeer, ook hier kunnen wij voor zorgen. Wij stellen 
onze ruimte met tafelindeling naar keuze, onze 
beamer om mooie momenten nog een keer de revue 
te laten passeren… graag tot uwer beschikking, zodat 
jullie samenkomen een plaats zal zijn om samen “stil 
te zijn” maar ook om herinneringen op te halen met 
een lach en een traan. 

Bij ons heeft u de keuze uit verschillende mogelijk-
heden, terug te vinden in deze folder. Andere wensen 
zijn steeds bespreekbaar. 

 ~ 1 mini croissantje of chocoladebroodje per persoon.
 ~ Diverse onbelegde broodjes en broodsoorten  
voorzien op tafel
 ~ Diverse soorten beleg: kaas | smeerkaas | paté | kip-
penwit | salami | parmaham | gekookte ham | nutella | 
hagelslag | confituur & siroop
 ~ Dranken inclusief gedurende 1h30: koffie | thee |     
fruitsap | chocolademelk | water
 ~ Diverse soorten Limburgse vlaai

OPTIES BASISFORMULE:
• Starten met een soep naar keuze en 
   tomatensoep = + € 4,00 pp.   
   (dan wordt er geen croissantje of chocoladebroodje geserveerd)               
• Limburgse vlaai vervangen door een soep = + € 2,00 pp.
• Vers buikspek en spiegeleieren = + € 3,00 pp.
• Zonder Limburgse vlaai = - € 2,00 pp.

• Soep naar keuze
• Keuze uit 1 hoofdgerecht:

 ~ Kalkoengebraad met ciderroomsaus en spekjes OF,
 ~ Kipfilet met peperroomsaus of champignon      
roomsaus OF,
 ~ Koninginnenhapje OF,
 ~ Stoofcarbonade met trappistenbier OF,
 ~ Pittige Hongaarse goulash OF,
 ~ Konijn op grootmoederswijze OF,
 ~ Varkenshaasje zoet zuur met gefruite uien OF,
 ~ Victoriabaars met een sausje van witte druiven OF,
 ~ Gegratineerd vispannetje in een cammenbertsausje
 ~ Andere gerechten bespreekbaar

• Dessert
 ~ Ambachtelijk huisgemaakt vanille ijs met        
slagroom geserveerd  met warme chocoladesaus,   
advocaat, caramel of vers fruit.
 ~ Chocomousse

BASISFORMULE = € 15,00 pp.

KOFFIETAFEL BIJ OUD OTEREN

WARME MAALTIJD = €20,00 PP. 
3-GANGEN MENU  

ter info:
•  Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd 

met warme of koude groenten.
•  Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd 

met frieten & kroketten.
• Aangepaste gerechten  voor vegetariërs is mogelijk 

(van te voren melden a.u.b.)
• Aangepaste maaltijden voor gluten patiënten is 

mogelijk. (van te voren melden a.u.b.)
• Kinderen kunnen ter plaatse kiezen uit onze
   kindermenu’s

SOEPEN, keuze uit:
 ~ Bloemkoolroomsoep
 ~ Broccoliroomsoep
 ~ Bloemkool-broccolisoep
 ~ Bouillonsoep met brunoisegroentjes & balletjes 
 ~ Champignonroomsoep
 ~ Courgetteroomsoep
 ~ Heldere kippensoep met groentejulienne 
 ~ Knolseldersoep
 ~ Komkommersoep
 ~ Pittige currysoep met groentejulienne en rijst
 ~ Pompoensoep met balletjes & granny Smith appel
 ~ Tomatenroomsoep met balletjes
 ~ Andalousische tomatensoep ( met paprika & rijst )


