
Maandag:  .............................17u00 - 23u00
Dinsdag: .................................17u00 - 23u00
woensdag: ............................17u00 - 23u00
Donderdag: ..........................11u15 - 24u00
Vrijdag:  ................................11u15 - 24u00
Zaterdag:  ............................11u15 - 24u00
Zondag:  .................................11u15 - 23u00

Om u nog beter van dienst te zijn, beperken wij de keuze per groep tot maximum 6 gerechten

Beste klant, 
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie - voedseltollerantie. Graag melden wij erbij dat:
   - Door onze ambachtelijke productiewijze, kruisbesmetting van allergenen NOOIT 100% uit te sluiten is.
   - De samenstelling van onze producten kan veranderen. 
Indien u verdere vragen heeft over de allergenen in onze gerechten, aarzel niet om aan het bedienend 
personeel meer informatie te vragen. 
Hartelijk dank bij voorbaat.

Versie  1-07-2020

VOORLOPIG AANGEPASTE COVID OPENINGSTIJDEN

KEUKEN DOORLOPEND GEOPEND TOT 21h30

Scan de Qr-code: 
Bezoek onze website www.oudoteren.be



Sterke drank
Aperitieven

Whiskey & Cognac

Gedistilleerd & likeur

Long drinks

Gin

Cava brut ( 15 cl ).................................€ 4.60
Fles Cava brut ( 75cl )  .......................€ 22.90
Kirr royal, Cava ( 15 cl )  ........................€ 4.60
Kirr royal, schuimwijn ( 15 cl ) ................€ 4.00
Porto rood / wit ( 10cl ) .......................€ 3.60
Sherry medium / dry ( 10cl )................€ 3.60
Martini rood / wit ( 10cl ) .....................€ 3.80
Pineau des charentes ( 10cl ) ..............€ 4.00

J&B ( 7cl ) .............................................€ 5.50
Johnny Walker “ red label “ ( 7cl ) .......€ 5.50
Jack Daniels ( 7cl ) ..............................€ 6.50
Johnny Walker “ Black label “ ( 7cl )....€ 6.70

Jägermeister ( 5cl ) .............................€ 3.00
Jenever extra smeets ( 5cl ) ................€ 3.00
Limoncello ( 5cl ) .................................€ 3.00
Grappa ( 5cl ) .......................................€ 4.70
Sambucca met ijs ( 6cl ) ......................€ 4.70

Passoa ( 7cl )* .....................................€ 4.50 
Safari ( 7cl )* ........................................€ 4.50

Duchess Gin & Tonic - alcoholvrij 0% ..€ 5.00
Gordon’s Gin Citrus & fris ( 6cl )  .............€ 5.50
Gordon’s premium Pink Zoet & Citrus .....€ 5.50 
BULLDOG Gin Kruidig & krachtig ( 6cl )  ....€ 6.00
Wilderen Double you kruidig & krachtig ......€ 7.00

Ricard ( 5cl ) + chaudfontaine .............€ 4.90
Campari ( 10cl ) ...................................€ 5.30
Amaretto Sour ( 10cl ) .........................€ 5.20

ALCOHOLVRIJ_______________________________
Appeltiser (27.5cl) ...............................€ 3.50
Crodino ( 20cl ) (zuiver mineraalwater met  ......€ 4.90
fijne kruiden en zuidvruchten, sprankelend & bitterzoet)

Crodino Rosso ( 20cl ) NIEUW  .............€ 4.90
(met bloedsinaasappel die zorgt voor een zomerse frisheid)

Wild Weasel Single Malt ( 7cl ) ............€ 8.00

Cognac Courvoisier ( 6 cl ) ..................€ 6.00
Cognac Martell ( 6 cl ) .........................€ 6.00

Cointreau ( 6 cl ) ..................................€ 4.70
Amaro Averna ( 7cl ) ............................€ 4.70 
Bailey’s ( 7cl ) .......................................€ 4.70
Amaretto Di Saronno ( 7cl ) .................€ 4.70
Grand marnier ( 7cl ) ............................€ 5.50

Bacardi ( 7cl )* .....................................€ 5.00
Wodka Red ( 7cl ) + Red Bull  ..............€ 7.00
* + supplement frisdrank

Gin Buss N°509 ( 6cl )
   - Pink Grapefruit   Zoet & zacht  ............€ 6.80
   - Raspberry   Zoet & zacht  ....................€ 6.90
   - Elderflower   Floraal & fleurig  ..............€ 7.00
Gin S72 (Stefan Everts) zoet & floraal .....€ 7.90

Goldberg Tonic water; Via een fijne nuance van verse citroen ontwikkeld de subtiele zoetigheid zich tot een 
                                                  verrassend bittere, rijpe afdronk.
Goldberg Japanese Yuzu Tonic; Deze tonic maakt indruk met zijn fijn gebalanceerde wisselwerking tussen 
                                                                       exotisch fruit en complexe bitterheid
Goldberg Indian Hibiscus Tonic; Deze tonic heeft een betoverende bloemige toon en sterke fruitnuances

Special tonics: ...................................   € 3.00



cocktails

---  Onze heerlijke cocktails ---

Aperitief op basis van zure sinaasappel, 
gentiaal, rabarber & cinchona

Aperol spritz € 6,00

Sparkling cocktail op basis van witte perzikken

MARTINI BELLINI € 5,30

 Rode wijn op smaak gebracht met vruchten

Sangria € 4,90

Vlierbloesemsiroop, cava, sodawater, munt & limoen

Cocktail van het huis € 6,00

Amaretto Sour € 5,20

Wodka, fruitsap, perziklikeur, cranberry sap
SEX ON THE BEACH € 7,50

Limoncello, tonic & citroensap

LIMONCELLO TONICA € 7,00

 Amaretto Disaronno met de geur en frisheid van 
versgeperste citroenen



Bierkaart
Bier van ‘t vat

Trappisten

Laag Alcohol percentage

Limburgse bieren

Bieren op fles
Primus ( 25cl ) 5%  ...............................€ 2.20
Primus ( 50cl ) 5%  ...............................€ 4.20
Primus ( 1 L ) 5%  .................................€ 7.50
Tongerlo blond ( 33cl ) 6% ...................€ 3.80
Grimbergen dubbel ( 33cl ) 6.5%  ........€ 3.80
Chouffe Weizen (33cl ) 7% ...................€ 4.00
La Chouffe ( 33cl ) 8% ..........................€ 4.00
Mystic Kriek ( 33 cl ) 3.7%  ..................€ 3.70

WISSELTAP
“Suggestie van de PATRON” 
IJ van de Duvel  ( 25cl ) 6.6% ...............€ 3.30

La Trappe Blond 6.5% ..........................€ 4.00
La Trappe Dubbel 7% ...........................€ 4.00
Westmalle Dubbel 7% ..........................€ 4.00
Chimay Blauw 9% ................................€ 4.30
Westmalle Tripel 9.5% .........................€ 4.00
La Trappe Quadruppel 10% .................€ 4.30

Mort subite gueuze 4.5% .....................€ 3.00
Gueuze OP STOP ( 37,5cl ) 4.5%  ........€ 4.60
Super 8 Blanche 5.1% ..........................€ 3.00
Rodenbach 5.2% ..................................€ 2.50
Palm 5.4% ............................................€ 2.50
Desperados 5.9% .................................€ 4.00
Adler luxe pils 6% .................................€ 2.50
Flandrien 6.4% .....................................€ 3.90
Tongerlo Nox 6.5% ...............................€ 3.90
Ommegang 8% .....................................€ 4.00
Karmeliet 8.4% .....................................€ 4.00
Kwak Pauwels 8.4% .............................€ 4.00
Duvel 8.5% ............................................€ 3.80
Cornet “ Oaked “ 8.5% ..........................€ 4.00
Keizer Karel Robijn Rood 8.5% ............€ 4.00
Gouden Carolus Whisky infused 11.7% ....€ 4.70

Bittburger 0% ( 33cl ) ...........................€ 2.90
Liefmans 0.0 %  ....................................€ 2.70
Leffe 0.0 % ( 33 cl ) ..............................€ 3.50
Tafelbier 1.35% ....................................€ 2.10
Maes Radler 2% ...................................€ 2.50

Bosier 4.5% ..........................................€ 2.70
Ops-Ale 5.5% ........................................€ 2.30
Geistinger Vinkenbier 6.1%..................€ 3.80
Sint Gummarus Dubbel 7.1 % ..............€ 3.70
Wilderen Cuvée Clarisse 9.2% .............€ 4.30

Pringles Chips 40 gram .......................€ 1.75 
(Original / Paprika / Hot & spicy / Sour Cream & Onion )
Cheesepopcorn 65 gram .....................€ 3.00
100% vers gepofte kaas

lekker snacken



Chaudfontaine natuur ( 25 cl ) ............€ 2.20
Chaudfontaine bruis ( 25 cl ) ...............€ 2.20
Chaudfontaine ( ½ L ) ..........................€ 4.30
Chaudfontaine ( 1 L ) ...........................€ 7.90

Waters

Frisdranken

Thee

Warme dranken

Coca-Cola / light / zero ........................€ 2.20
Fanta / Sprite .......................................€ 2.20
Cécemel ...............................................€ 2.30
Fristi .....................................................€ 2.30
Minute maid orange / appel  ...............€ 2.30
Minute maid ace / appel-kers ..............€ 2.30
Fuze Tea sparkling ...............................€ 2.30
Fuze Tea Peach ...................................€ 2.30
Tonic nordic mist .................................€ 2.50
Agrum nordic mist ...............................€ 2.50 
Tonisteiner citroen / orange  ...............€ 2.50
Tonisteiner Naranja .............................€ 2.60
Gini .......................................................€ 2.60
Almdudler .............................................€ 2.60
Aquarius orange ( 33cl ) ......................€ 2.80
Appeltiser ( 27,5cl )  .............................€ 3.50
Red Bull ................................................€ 3.60
Aquarium ¾ L ......................................€ 6.30
( fruitsap, tonic, agrum & grenadine ) 
MOJITO alcoholvrij ..............................€ 3.70

Drankenkaart

Thee .....................................................€ 2.20
Earl grey / Groene thee Sencha / Moroccan Mint 
/ Afrikaanse Rooibos / Citroen  / Rosehip / Bos-
vruchten / Kamille Linde
Moroccan mint met verse munt ..........€ 2.50
Supplement Honing .............................€ 0.50

Koffie ....................................................€ 2.20
Déca koffie ...........................................€ 2.20
Expresso ( 4 cl )  ...................................€ 2.20
Koffie verkeerd .....................................€ 2.60
Cappucino slagroom ...........................€ 2.60
Cappucino melkschuim .......................€ 2.60
Latté machiatto ...................................€ 2.60
Latté machiatto caramel / 
hazelnoot / speculoos .........................€ 2.90
Koffie Oud Oteren 
( advocaat, koffie & slagroom ) ....................€ 3.30

Hasseltse koffie ( 7cl + slagroom ) .........€ 4.50
Chouffe coffee ( 7cl + slagroom ) ...........€ 4.70
Irish coffee  ..........................................€ 5.90
( 5cl Whiskey + slagroom )
Italian coffee  .......................................€ 5.90
( 5cl Amaretto + slagroom )
Baileys coffee  .....................................€ 5.90
( 5cl Baileys + slagroom )

VERSE WARME CHOCO OUD OTEREN
   Pure chocolade .................................€ 3.90
   Melkchocolade ..................................€ 3.90
Slagroom ...........................................+€ 0.50

Warme choco  ......................................€ 2.40
Warme choco slagroom ......................€ 2.90
Irish kisses  ..........................................€ 5.90
( warme choco + 5cl Baileys + slagroom )
Amour intense  ....................................€ 5.90
( warme choco + 5cl Cointreau + slagroom )
Hot italiano  .........................................€ 5.90
( warme choco + 5cl Amaretto + slagroom )
Rhumba caliente  .................................€ 5.90
( warme choco + 5cl Rum + slagroom )

 IJSKOFFIE  ........................................€ 6.00



huiswijnen
WIT
 Sauvignon Blanc - Mondevin “O” Pomerols

WIT Zoet
 Muscat Moelleux - Arnaud de Villeneuve

ROSÉ
 Rosato - MONVIN REGANDINO 

Rood
 Merlot - Mondevin “N” JÉRÔME VIC

Frankrijk, Languedoc-Roussillon 
Druivensoort: 100% Sauvignon Blanc 
Zeer lichtgele kleur met groene reflecties. In de neus tonen van citrusvruchten, sinaasappelbloesem, 
bergamot, buxus en een vleugje exotisme. Fris in de mond, met aroma’s van citrusvruchten (grapefruit en 
bergamot), verse verbena, wit vruchtvlees en bloemen. Een lange afdronk met tonen van exotisch fruit.

Frankrijk, Languedoc-Roussillon 
Druivensoort: 60% Muscat d’ Alexandrie, 40% Muscat Petits Grains 
Deze wijn met zijn prachtige gouden kleur en groene schijn, heeft typische muscataroma’s van oranje-
bloesem, rozengeur en ook het bloemige van meiklokjes. In de mond zeer verrassend met een zoet aroma 
maar toch droog met een klein bittertje in de afdronk. Perfect te combineren met asperges, visgerechten 
en ook ideaal als aperitief. 

Italië, Veneto 
Druivensoort: 100% Merlot 
Heerlijke frisse smaken. De Rosato heeft een levendige rosékleur en een delicaat bloemenaroma. Met een 
zinnenprikkelende smaak past zij perfect bij voorgerechtjes (liefst Italiaans) en wit vlees.

Frankrijk, Languedoc-Roussillon 
Druivensoort: 100% Merlot 
Een zeer aanwezige en frisse neus met tonen van rode vruchten, met een vleugje laurier. Deze wijn heeft 
een ronde, volle smaak, waarbij de tannines licht waarneembaar zijn. Past perfect bij een tonijnsteak met 
aubergines en bij zwarte olijven.

        GLAS (v/h VAT)  FLES

WIT     ........................  € 3.80   .....................  € 19.50 
ZOET   ........................  € 3.80   .....................  € 19.50 
ROSÉ  ........................  € 3.80   .....................  € 19.50 
ROOD  ........................  € 3.80  ......................  € 19.50 



witte wijnen
 
Frankrijk  LES HAUTS DE LALANDE BLANC       € 21.50 / Fles 

Frankrijk  DOMAINE AUZIAS CHARDONNAY VIOGNIER      € 22.00 / Fles

Spanje  LOPEZ DE HARO RIOJA BLANCO BARRICA        € 23.50 / Fles

Italië  CANTINA ZACCAGNINI TREBBIANO D’ ABRUZZO      € 25.00 / Fles

Streek: Languedoc - Roussillon 
Druivensoort: Chardonnay, Viognier, Chasan
7 maanden gerijpt in nieuwe Franse eiken vaten. Deze mooie strogele wijn met licht groen 
reflectie, heeft een prachtige complexe neus van bloemengeuren en noten van gegrilde 
nootjes. De wijn is een perfect voorbeeld van evenwicht tussen rondheid en frisheid.

Streek: Languedoc - Roussillon
Druivensoort: Chardonnay 
In het glas een lichte stro-gele kleur. Het heerlijke parfum in de neus wordt gevormd door 
mirabellen, appels en fijne kruiden. In de mond overtuigt de wijn met aroma’s van rijp geel 
fruit, zacht floraal en nootachtig kruidenextract, harmonieus zuurtje en een sappig-zachte, 
fijn minerale afdronk. Deze wijn past eigenlijk overal bij, ook als solist is zij om te genieten!

Streek: Rioja
Druivensoort: Viura 
2 maanden rijping op houten vaten. Een complexe, strogele wijn. Een neus van rijp fruit, 
met opvallende tonen van dadels en banaan in combinatie met de nuances van hout. Fris en 
vlezig in de mond, eindigend met een lange, evenwichtige en aangename nasmaak. Heerlijk 
in combinatie met gevogelte, zalm en kruidige gerechten.

Streek: Abruzzo
Druivensoort: Trebbiano 
De Trebbiano heeft een strogele kleur en een intrigerend boeket van abrikozen, witte prui-
men, bloemen, specerijen en wat aardse tonen. Hij heeft een volle aanzet, gevolgd door een 
compacte structuur, een rijke smaak en een krachtige afdronk. Deze wijn gaat perfect sa-
men met vis, gevogelte en vlees.

Al onze wijnen zijn aanbevolen door www.baetenvinostore.be



rode wijnen

Al onze wijnen zijn aanbevolen door www.baetenvinostore.be

Frankrijk  DOMAINE DE LA PIGEADE VENTOUX LES SABLES        € 22.50 / Fles

Spanje  MATSU EL PICARO          € 25.00 / Fles

Italië  CANTINA ZACCAGNINI MONTEPULCIANO D’ ABRUZZO     € 25.00 / Fles

Streek: Côtes Du Rhône
Druivensoort: Carigan, Grenache, Syrah 
Manuele pluk. Brilliant rode kleur. Intense aroma’s van rood fruit. Geparfumeerd, zacht, ge-
makkelijk en boordevol aroma’s van zwart & rood fruit en viooltjes, de afdronk is lang, kruidig 
en vol in de mond. Proef deze wijn met rood vlees, pittige gerechten en verse kazen. Kan ook
lichtelijk gekoeld worden en neemt zeer graag deel aan al uw barbecues.

Streek: Toro
Druivensoort: Tempranillo 
El Pícaro is een jonge, rode wijn die op biodynamische wijze gemaakt werd met absoluut 
respect voor de natuur. De geselecteerde wijngaarden zijn 90 jaar oud. Zoals het persona-
ge op de fles is deze wijn jong, sterk en dapper. Het heeft een aroma van zwart fruit, zoals 
braambessen en tonen van rood fruit en mineralen. Het is een frisse, complexe wijn met een 
aangename, lange afdronk. Deze wijn is lekker bij kalfsvlees, duif, rood vlees en spicy food.

Streek: Abruzzo
Druivensoort: Montepulciano 
6 maanden gerijpt in Sloveense eiken vaten. Een prachtig boeket van rijpe zwarte bessen, 
bloemen, tabak, teer, likeur en rook. Een complexe wijn. Ideaal bij vleesbereidingen en met 
krachtige of belegen kazen.

Frankrijk  LES PRUNELLES DE MONTBLANC ROUGE      € 21.00 / Fles
Streek: Languedoc - Roussillon
Druivensoort: Grenache, Syrah, Mourvèdre
Een dieprode wijn met violetkleurige accenten. In de neus hebben we een pittig aroma van 
kruiden met een geroosterd accentje gevolgd door een ronde, vettige smaak in de mond 
waarbij het aroma van bessen naar voren komt, samen met aroma van zoethout. Heerlijk in 
combinatie met wild.



rosé wijnen

Frankrijk  DOMAINE AUZIAS ROSÉ CITÉ DES VENTS      € 22.50 / Fles

Frankrijk  MONDEVIN “d” ROSÉ DE SYRAH POMEROLS      € 23.00 / Fles

Streek: Languedoc - Roussillon
Druivensoort: Grenache Noir, Cabernet Franc, Syrah
Mooie litchiekleurige jurk. Zeer fruitige neus met lichte tonen van rood fruit en citrus (grape-
fruit). Aanvang heel eerlijk, voldoende kracht in de mond om daarna te eindigen met een 
lange afdronk met finesse.

Streek: Languedoc - Roussillon
Druivensoort: Syrah 
Heldere en intense kersenkleur. Een krachtige, rijke en elegante neus van rijp rood en zwart 
fruit (kersen, aardbeien, rode bossen, bosbessen, zwarte bessen) en grenadinesiroop. Een 
frisse mond met tonen van grenadine, kersen, rode bessen en snoepjes van zwarte bes-
sen. Een gestructureerde, frisse rosé met een zachte balans. Deze intense Syrah rosé past        
perfect bij gegrilde vis en vlees, charcuterie, gezouten taarten, gerechten in saus, paella en 
bij kazen.

Al onze wijnen zijn aanbevolen door www.baetenvinostore.be



lekkernijen

Pannenkoeken Boekweitkoek

American Pancakes brusselse wafels

appelreepjes ........................................€ 8.50
spek ......................................................€ 8.50
1 bol ijs ...............................................+€ 2.00
Slagroom ............................................+€ 0.60

Boekweitkoek met siroop & zwart brood ......€ 7.00
Boekweitkoek met spek, siroop & 
  zwart brood ....................................................... € 8.00

bloemsuiker .........................................€ 6.00 
witte of bruine suiker ...........................€ 6.00
siroop of nutella ...................................€ 7.00
ijs & chocoladesaus ............................€ 8.50
aardbeien ( seizoen ) ...............................€ 8.90
warme kriek  .........................................€ 8.50

1 bol ijs ...............................................+€ 2.00
Slagroom ............................................+€ 0.60

poedersuiker ........................................€ 5.00
warme krieken......................................€ 7.50
ijs & chocoladesaus ............................€ 7.50
vers fruit ...............................................€ 8.90
aardbeien ( seizoen ) ...............................€ 8.90

1 bol ijs ...............................................+€ 2.00
Slagroom ............................................+€ 0.60

---  speciale aanbiedingen ---

Koffie + vlaai met slagroom = € 4.90
 ~ Kersen, Rijst , Kruimelpudding, Abrikoos ~ met 1 bol ijs = + €2.00 

 VERKRIJGBAAR TOT 17H00

BOEKWEITKOEK ACTIE!!
Dagsoep + Boekweitkoek met spek, siroop & zwart brood + koffie

OF
Boekweitkoek met spek, siroop & zwart brood + Dame Blanche met slagroom 

( 2 bollen vanille ijs ) + koffie of thee 

voor 12.50 euro

Deze LEKKERNIJEN zijn NIET verkrijgbaar na 17h00



Lekker snacken
Portie kaas ( 250gr blokjes belegen & oude
 kaas met mosterd en augurken ) ................. €   6.50
Rundsvlees bitterballen ( 10 stuks ) ..... €   6.50
Veggie bitterballen ( 5 stuks ) ............... €   4.00
Veggie bitterballen ( 8 stuks ) ............... €   6.00
Gemengde partysnacks ( 12 stuks ) .......€   7.50
Gemengde partysnacks XL (24 stuks) ..€ 14.00
Stokbrood met allioli, 
  tomatentapenade & olijven ( 2 pers. ) ... €   6.50
Nacho’s met kaasdip, hot salsa 
  & jalapeno pepers ( 2 pers. )  ................ €   9.50
Bruschetta met tomatensalsa, ui, look 
  & charcuterie  ( 4 stuks )  .................... € 10.00
Frikandel speciaal..............................€   4.00

Mickey Mouse:
   Friet frikandel ....................................€ 7.00
Butterbeans Café:
   Poffertjes + appelmoes ....................€ 7.00
Pinokkio:
   Friet + 2 frikandellen .........................€ 8.00
De Vagebond: 
   Kinderspaghetti ................................€ 8.00
Bumba:
   Friet frikandel speciaal .....................€ 8.00
Kabouter Plop: 
   Friet + 6 bitterballen .........................€ 8.00

Kleine tussendoortjes

Voor de kleintjes* 

Pringles Chips 40 gram ..................... €   1.75 
(Original / Paprika / Hot & spicy / Sour Cream & Onion )
Cheesepopcorn 65 gram ................... €   3.00
100% vers gepofte kaas

Paw Patrol:
   Friet + chickennuggets ( 6 stuks )  ......€ 8.00
Goofy: 
   Friet + videe.......................................€ 9.00
Piet Piraat: 
   Balletjes in tomatensaus 
   met puree ..........................................€ 9.00
De Smiley burger: 
   cheeseburger met ketchup 
   & mayonaise ......................................€ 9.50

Uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar. 

Kinder 3 gangen menu met leuke verrassing .....................................................................€ 13.00
   Tomatensoep met balletjes + 
   Hoofdgerecht naar keuze (zie bovenstaande gerechten) +
   Kinderijsje of M&M dessert

Kids menu Uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar. 

 *Alle kindergerechten met frietjes worden geserveerd met appelmoes, ketchup en mayo.
Frietjes kunnen vervangen worden voor kroketjes. 

HET BORRELBORD met:           klein | groot
                                                € 15.50 | € 22.00
Kaasblokjes (belegen en oud),          200 gr
Olijven,                                               100 gr
Leffe bitterballen,                        2 st   |   4 st
La trappe bitterballen,                2 st   |   4 st
Goulashbitterballen,                   2 st   |   4 st
Uienringen,                                2 st   |   4 st
Calamaris                                  2 st   |   4 st
Mozzarella sticks                       2 st   |   4 st

Kindergerechten met leuke verrassing!



Lunchkaart

Klassiek ..............................................€   7.50
  ham, kaas, aardappelsalde & garnituur
Advocado salmon ..............................€ 12.50
  guacamole, koude gerookte zalm & garnituur
Oud-Oteren .........................................€   9.50
  met smeuïge geitenkaas, noten, spekreepjes, 
  honing en rucola 

Boekweitkoek met siroop 
  en zwart brood  ..................................€ 7.00
Boekweitkoek met spek, siroop 
  en zwart brood ...................................€ 8.00

Croque uit het vuistje ........................€   5.50
Croque Monsieur ...............................€   8.00
Croque Madame ................................€   9.00
Croque Hawaï.....................................€   9.00
Croque Bolognaise ............................€ 10.00
Croque Videe ......................................€ 11.00

boerenbrood*

grootmoeders klassiekers 

Croques...*

Carpaccio .............................................€ 10.50
  met groene pesto, truffelmayonaise, zongedroogde  
  tomaten, pijnboompitten, parmezaanse kaas 
  en salade
Kip & ananas ........................................€ 10.00
  gemarineerde kippenreepjes met verse ananas 
  gegratineerd in de oven

* supplement frieten of kroketten € 2.50

Croque Oud Oteren ............................€ 12.50
(Brie, spekjes, champignons, honing 
 & notenmengeling)
Italiaanse croque  ..............................€ 12.50
(Pesto, mozzorella, parmaham, zongedroogde
 tomaten & rucolla)

* supplement frieten of kroketten € 2.50

Al deze gerechten worden geserveerd met brood.

De lunchkaart is NIET verkrijgbaar na 17h00

VERKRIJGBAAR TOT 17h00:  BOEKWEITKOEK ACTIE!!
Dagsoep + Boekweitkoek met spek, siroop & zwart brood + koffie

OF
Boekweitkoek met spek, siroop & zwart brood + Dame Blanche met slagroom 

( 2 bollen vanille ijs ) + koffie of thee 

voor 12.50 euro

Spek en eieren 
  in de pan met zwart brood ...................€ 8.00
Uitsmijter van het huis ........................€ 9.50
 ( ham, kaas, ei & spek )



MENUKAART

Stokbrood met allioli, tomatentapenade & olijven ( 2 pers. ) .......................  €   6.50
Nacho’s met guacamole, hot salsa & jalapeno pepers  ( 2/3 pers. )  ...........  €   9.50
Twee kaaskroketjes met verse tartaar .......................................................  €   9.50
Bruschetta met tomatensalsa, ui, look & charcuterie ( 4 stuks )  ................  € 10.00
Scampi garlic in een kruidige olie met boerenbrood ( 4 stuks ) ...................  € 11.50
Rundscarpaccio van de chefs  ...................................................................  € 13.50

Verse dagsoep ............................................................................... € 4.90  |  € 5.40
Tomatenroomsoep met balletjes .................................................. € 4.90  |  € 5.40
Kreeftensoep met rivierkreeftjes .................................................. € 7.50  |  € 9.50

Salade kip ...................................................................................................€ 17.50
  ( gebakken kippenreepjes in een zoet zuur sausje met verse ananas )
Salade Oud Oteren ......................................................................................€ 17.70
  ( geitenkaas, spekjes, appeltjes, noten & honing )
Griekse salade met tzatziki, calamares & een souvlakispies ...................€ 18.50
  ( feta, olijven, groene pepers, zongedroogde tomaten, zoete paprika met roomkaas & calamares )  
  - Extra souvlakispies ( 100gr )  ....................................................................+€   3.00
Salade van scampi’s in kruidenboter en rode pesto ( 8 stuks )  ................... € 18.60
  - 2 extra scampi’s (totaal 10 stuks)  ..............................................................+€   3.00
Surf & Turf salade; ( met Cavaillon meloen, gemarineerde kippenblokjes, scampi,
  kerriedressing, avocado en pijnboompitten ) (HEALTHY) ........................................€ 19.50

De Starters

Soepen

Maaltijdsalades * 

Om u nog beter van dienst te zijn beperken wij de keuze per tafel tot maximum 6 gerechten

Broodje (60gr) ............................+€ 1.00
Rijst (200gr) ................................+€ 1.00
Kroketten (6 stuks) .....................+€ 1.00

Glutevrije supplementen
Bearnaisesaus .........................+€ 2.50
Mousselinesaus.......................+€ 2.50

klein (25cl)  |  groot (40cl)



Hoofdgerechten

Spaghetti bolognaise rijkelijk gevuld ........................................... € 10.00/€ 13.00
Lasagne huisgemaakt .................................................................. € 10.50/€ 13.90
Cannelloni Carne.........................................................................................€ 18.00
    ( Gehakt, pancetta, ricotta & pomodorisaus )
Tagliatelle met scampi’s (8 stuks) ................................................................€ 19.00
    Een getomateerde roomsaus met look, paprika, ajuin & zongedroogde tomaatjes
   -2 extra scampi’s (totaal 10 stuks)  ..............................................................+€   3.00

Onze overheerlijke pasta’s *

Vegetarische lasagne .................................................................................€ 13.90
   ( met courgette, aubergine, wortel en pastinaak )
Drie kaaskroketten met garnituur en verse tartaar ...................................€ 15.00
Griekse salade met tzaziki .........................................................................€ 16.00
   ( Feta, olijven, groene pepers, zongedroogde tomaten, zoete paprika met 
   roomkaas en uienringen )   
Cannelloni met gegrilde groenten ..............................................................€ 18.00 
   ( Aubergine courgette,paprika,olijven,arrabiatasaus & een 4 kazensaus )
Veggie cheeseburger XL .............................................................................€ 18.70
Rode biet veganburger ...............................................................................€ 19.50

Vegetarisch *

*Al deze gerechten worden geserveerd met frietjes, kroketten of brood 
OF

+1.00 euro: gratin, aardappel in schil met kruidenboter of zoete aardappel in schil met humus (HEALTHY) 

*Al deze gerechten worden geserveerd met frietjes, kroketten of brood 
OF

+1.00 euro: gratin, aardappel in schil met kruidenboter of zoete aardappel in schil met humus (HEALTHY) 

Om u nog beter van dienst te zijn beperken wij de keuze per tafel tot maximum 6 gerechten



The Best in Town
SPARE-RIBS a volonté 

€ 22.50
met frietjes en salade!

Bijbestelde spare-ribs worden niet mee naar huis gegeven!
Gelieve geen misbruik te maken van de “all you can eat” formule!

Keuze uit:
---------BBQ MARINADE OUD OTEREN--------

Niet de klassieke rokerige smaak maar kruidig & zoet met een licht pikantje. 
Op basis van tomaten & honing.

--------ZOET GELAKT--------
Donker stroperige lak op basis van abdijbier en Luikse siroop.

---------SPICY INDIAN CURRY---------
Lekker kruidig & pikant met een zoete ondertoon. Op de achtergrond 

een lekkere curry & chili smaak.

---------LOCKDOWN---------
Een mooie combinatie tussen zout & zoet op basis van esdoornsiroop met een 

vleugje kruiden uit het Midden Oosten. Afgewerkt met beetgare uitjes.

---------BLACK GARLIC---------
Smaakvolle donkere marinade met zwarte gefermenteerde look. 

Een verrassende smaak van milde knoflook & rode peper.

---------TERIYAKI---------
Zoet, zout & pikant. Deze Japanse saus op basis van suiker, sambal & rijstwijn 

zorgt voor een mooie kleverige glans



Hoofdgerechten

Koninginnenhapje ......................................................................... € 13.00/€ 16.00
Schnitzel natuur XL ( 200gr of 400 gr ) met veenbessen .................. € 14.00/€ 18.00
Stoofcarbonade ( met een saus van donkere Tongerlo )  .......................................€ 16.50
Limburgs zuurvlees van rund .....................................................................€ 16.50
Kipburger;  ( procorn hamburgerbroodje met kruidige kipfilet verse  .......................... € 18.90
   tomatensalsa tapenade. groene pesto en rode ui vergezeld van 
   zoete aardappel in schil met humus ) (HEALTY)
New York Streetburger ( cheddar cheese & gekarameliseerde ajuin ) ..........................€ 19.90
  - 100 % beefburger 
Classic Bacon Cheeseburger & Spare Rib ( 400 a 450 gr )  ............................ € 21.00
Spare Ribs à volonté ...................................................................................€ 22.50
Lamsfilet ( 275gr ) met een sausje van honing & tijm met 
   warme groentjes  .....................................................................................€ 27.90
Mixed grill ( steak/varkenshaasje/kalkoen/hamburgertje & spek )( 400 gr ) ................. € 21.50
Mixed grill Deluxe  ( + 1/3 spare rib ) ...............................................................€ 25.50
Steak natuur ( 250 gr )  ..................................................................................€ 21.00
   (om kwaliteitsredenen serveren wij deze steak niet Bien Cuit)
Steak natuur XL ( 350 gr )  .............................................................................€ 24.00
  - Steak gebakken en gemarineerd in kruidenboter ....................................+€   1.50
  - Portie Otergras ( enkel verkrijgbaar bij steak ) ...............................................+€   1.50

Vleesgerechten *

Sauzen + € 2.60
champignon natuur | champignonroom | groene peper | béarnaise | zigeuner 

-Supplement warme groenten + € 3.00
-Warme groenten i.p.v. salade +1.00

Om u nog beter van dienst te zijn beperken wij de keuze per tafel tot maximum 6 gerechten

*Al deze gerechten worden geserveerd met frietjes, kroketten of brood  OF
+1.00 euro: gratin, aardappel in schil met kruidenboter of zoete aardappel in schil met humus (HEALTHY) 



Gegratineerd vispannetje in een cammenbertsausje  ............................... € 19.00
Scampi’s van de chef ( 8 stuks ) ....................................................................€ 19.00
  ( Een getomateerde roomsaus met look, paprika, ajuin & zongedroogde tomaatjes )
Scampi garlic ( 8 stuks ) ................................................................................€ 19.00
  ( Gemarineerde scampi’s in olie, knoflook & fijne groentjes )
 - 2 extra scampi’s ( totaal 10 stuks )  ............................................................+€   3.00
 - 4 extra scampi’s ( totaal 12 stuks )  ............................................................+€   4.50
Zalmburger met scampi ( Procorn hamburgerbroodje met koude gerookte zalm, 
   scampi, verse tomatensalsa tapenade. groene pesto en rode ui vergezeld van zoete 
   aardappel in schil met humus ) (HEALTY) ...........................................................€ 21.00
Gekruide luxe visbrochette met garnaaltjes ,verse tartaar & 
mousselinesaus ..........................................................................................€ 23.90
( Zalm, scampi, garnalen, koolvishaas en “visvangst van de week” )
Huisgerookte zalm ( 300 gr ) op eikenhout overgoten met Jack Daniels, 
   geserveerd met mousselinesaus & warme groenten .............................€ 26.00

Al het lekkers uit de zee *

Hoofdgerechten

Mosselen natuur  ........................................................................................€ 23.00
Mosselen look .............................................................................................€ 23.50
Mosselen room ...........................................................................................€ 23.50
Mosselen look & room ................................................................................€ 24.50
Mosselen met witte wijn ............................................................................€ 24.50
Mosselen van het huis ( vis van de week, scampi, rivierkreeftjes & currysaus ) ........ € 28.50

Mosselen * ( 1100 gr )

Om u nog beter van dienst te zijn beperken wij de keuze per tafel tot maximum 6 gerechten

*Al deze gerechten worden geserveerd met frietjes, kroketten of brood 
OF

+1.00 euro: gratin, aardappel in schil met kruidenboter of zoete aardappel in schil met humus (HEALTHY) 

*Al deze gerechten worden geserveerd met frietjes, kroketten of brood 
OF

+1.00 euro: gratin, aardappel in schil met kruidenboter of zoete aardappel in schil met humus (HEALTHY) 



Dessertkaart

Coupe Vanille .......................................€ 6.50
Dame Blanche ......................................€ 7.50
Coupe Advocaat ..................................€ 7.50
Coupe Oud Oteren................................€ 8.00
( warme chocoladesaus & advocaat )
Coupe warme krieken ..........................€ 8.00
Fruitsalade ...........................................€ 7.50
Coupe vers fruit ...................................€ 8.90
Coupe aardbeien ( seizoen ) ...................€ 8.90
Coupe bresillienne  ..............................€ 8.90
( karamel & huis gekarameliseerde noten )
Kinderijsje  ...........................................€ 5.00 
Bananasplit met chocoladesaus ........€ 8.50
IJs met baileys (5cl) ..............................€ 8.50

Cheesecake ..........................................€ 5.50
  ( met een coulis van rood fruit en chocoladerozijnen )
Tiramisu ...............................................€ 6.00
Creme Brûlée .......................................€ 6.50
Chocomousse ......................................€ 6.50
Warme Tiroler Apfelstrudel
   met vanillesaus .................................€ 6.00
Poffertjes + appelmoes .......................€ 7.00

+ 1 bol ijs...........................................+ € 2.00

IJskoffie  ..............................................€ 6.00

Al deze nagerechten worden standaard geserveerd met slagroom!  
 - Zonder slagroom = - € 0.60
 - 1 bol ijs minder = - €1.00

Ijs & fruit coupes nog meer lekkers

Koffie + vlaai met slagroom = € 4.90
 ~ Kersen, Rijst , Kruimelpudding, Abrikoos ~ met 1 bol ijs = + €2.00 


