
bij de borrel

bij de koffie

keuze uit wit of bruin

Kroketten met brood         8,50
vers gebakken brood met  
twee van Dobben kroketten 

warme geitenkaas 8,75
geitenkaas, honing, zongedroogde  
tomaten, walnoten en rucola

Carpaccio   8,95
gedroogde tomaten, rucola,
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
truffelmayonaise of pesto

bagel Gerookte zalm   8,95
gekookt ei, kappertjes, kruidenkaas 
en rode ui

bagel italiaanse ham 8,95
mozzarella, tomaat, pesto en rucola

geplukte spareribs 9,50
mals spare rib vlees, coleslaw, paprika 
smokey bbq-sauce en knoflooksaus

ootje’s lunch 10,75
soep, broodje van Dobben kroket,  
broodje gezond en aardappelsalade

Ootjes Angus burger XL 14,00
augurk, tomaat, rode ui
met friet en salade
kaas, bacon of gebakken ei   +1,00 

truffelburger 15,00
tomaat, rucola, bacon,  
parmezaanse kaas, pijnboompitten en 
truffelmayonaise met friet en salade

tosti’s
foccacia uit de oven op wit of bruin 

ham/kaas         4,75
brie/tomaat/ salami     6,25

uitsmijter 7,95
3 eieren op vers gebakken  
boerenwit of bruinbrood

kaas, ham of spek +1,00

Maaltijdsalades met brood

caesar salad  14,00
Romeinse sla, crispy chicken, tomaat,
bacon, ei en parmezaanse kaas

geitenkaas 14,50
tomaat, komkommer, honing 
luxe notenmix en balsamico

carpaccio 15,00
tomaat, komkommer, parmezaanse  
kaas, pijnboompitten, bosui en crostini.
truffelmayonaise of pesto

Van Dobben bitterballen 6 st. 5,00
(12 stuks, 8,50) 

plukbrood smeersels 6,50
kruidenboter, aïoli en 
tomatensalsa

gemengdE bittergarnituur 12 st. 8,50

ootjes appeltaart  3,95
appelpunt met slagroom

Tiramisu favoriet! 6,50
huisgemaakt met slagroom

Blanke Dame  6,50
vanille-ijs met warme  
chocoladesaus en slagroom

Cheesecake  7,00
cheesecake raspberry white chocalate 
met frambozen-ijs en slagroom

Coupe Advocaat  7,00
vanille-ijs met advocaat en slagroom

Kers vers   7,00
vanille-ijs met warme kersen

oOtjes lekkernij  8,50
koffie met slagroom, ijstruffels en roomlikeur

bord friet 6,50
met van Dobben kroket, frikandel 
of kipnuggets + mayonaise en appelmoes

 Pannenkoek Snoeikont 7,50
met snoepjes

zoete Koinders 11,50
pannenkoek snoeikont,  
limonade en kinderijsje

Ootjes kinderijsje  3,50
vanille-ijs met slagroom

dieren ijsbekers 4,50
Bella of Punky vanille, Tokkie  
chocolade of Frikky aardbei

Wist je dat...

Ons beslag dagelijks vers  
wordt bereid met meel  
afkomstig van Korenmolen  
de Krijgsman in Blokker.

 Er een prachtige speelhoek  
is en dat je overal mag  
spelen zoveel je wilt. En  
als je met een volle buik  
naar huis toe gaat word je ook  
nog eens verrast met het  
‘Cadeautje van Ootje’.

Wij rekening houden met  
speciale wensen voor gasten  
met een allergie, dieetwens,  
vegetariërs en veganisten.  
Geef het aan bij je bestelling.

kindermenu

pannenkoek naturel 6,50

+ 1,00
• jam
• honing
•  witte/ 

chocoladesaus
• rozijnen

• appelstroop
• caramelsaus
• toffeesaus
• chilisaus
• pesto

+ 2,00
• appel
• ananas
•  gebakken  

banaan
• bol ijs 
• gebakken ui
• paprika

• spek
• ham
• Beemsterkaas
•  Old  

Amsterdam
• salami

+ 2,50
• bakkersroom
•  gem. salade
•  champignons
• luxe noten mix

• rucola
•  stroopwafel 

crunch
•  Oreo crunch

+ 4,00
• geitenkaas
• brie

• kipshoarma
• gerookte zalm

+ 3,00
• groentemix
• warme kersen 

• mozzarella 
• Italiaanse ham

zelf samenstellen

ootjes favorieten

Ootje konkel   11,50
spek, appel & appelstroop

westfries 12,00
appel, kaneel-ijs en slagroom

rezaine droom  12,00
rozijnen, appel en bakkersroom

bloid koèkie 12,00
Oreo, wittechocoladesaus en 
vanille-ijs

zoete boffert    13,00
gebakken banaan, toffee saus,  
vanille ijs en slagroom

rooie rakker  13,00
warme kersen, vanille-ijs en slagroom

skoftig lekker 13,50
stroopwafelcrunch, caramelsaus,  
vanille-ijs en slagroom 

kort en bondig  14,00
spek, geitenkaas en gember

Are biere  15,00
gebakken champignons, ui,  
paprika en Beemsterkaas

hêlegaar prachtig 15,00
Old Amsterdam, vijgencompote,  
rucola en luxe noten mix

stinkerd 15,50
brie, salami, gebakken ui en bosui

volle hooischuur 15,50
spek, ham, prei, Beemsterkaas  
en knoflooksaus

Swietslander 15,50
ham, Beemsterkaas, spek  
en groente mix

onwais antrekkelijk 16,00
spek, brie, honing en luxe noten mix

FloRTKONT 16,25
Italiaanse ham, tomaat,
mozzarella, rucola en pesto

geitenbreier  16,50
geitenkaas, honing, peccannoten,  
appel, spek en kruiden

pittige moid            16,50
kipshoarma, Beemsterkaas,  
gemengde salade, knoflook en chili saus 

priek (z)ootje 16,75
geplukte spareribs, coleslaw,  
knoflooksaus en smokey bbq-sauce

ZWEMt nie meer 17,00
gerookte zalm, kruidenkaas  
en gemengde salade 

stevige boer 17,95
spek, salami, ui, tomaat  
gebakken champignons,  
en Beemsterkaas

andere koek
lunch

prijswijzigingen voorbehouden 01/21

Nachos XL 8,75
(to share)

kaasmix, guacamole, tomaat
zure room, jalapeño en chilisaus

tip!

+ 1,50
• nutella
• slagroom
• banaan koud
• gember 

• tomaat
• prei
• jalapeño
• knoflooksaus


