Eten

Welkom bij
Ome Hans
In 2015 zijn wij begonnen met Ome Hans Eetcafé.
Als Tante Annie’s wilden we ook een andere
doelgroep bereiken dan alleen de Tapasliefhebbers.
Ons streven was een gezellig eetcafé met heerlijke
gerechten van een hoog kwaliteitsniveau voor
een redelijke prijs. Gastvrijheid en gezelligheid
op de Groote Markt in Oldenzaal. Dit is goed
gelukt en inmiddels is Ome Hans een bekende
naam geworden en hebben we een hele hoop
tevreden (vaste) gasten.

Tegoedbon
Op zoek naar een origineel
cadeau-idee? Met de dinerbon van
Ome Hans geeft je een culinaire
beleving cadeau!
Je bepaalt zelf welke waarde de
dinerbon heeft. Zo is de dinerbon
van Ome Hans een mooi cadeau
voor vrienden, familie, kennissen,
of een complete verzorgde avond
voor je vriendengroep.

Nu anno 2021 is het tijd geworden om het
Ome Hans logo van toen te up-daten en weer
na te denken over hoe we onze gasten het
nóg meer naar hun zin kunnen maken. In het
afgelopen jaar hebben we uiteraard veel tijd
gehad om daarover na te denken…
Ons streven is om te blijven vernieuwen en
verrassen en daarom presenteren we met trots
ons nieuwe logo en onze nieuwe menukaarten.
Proost en eet smakelijk!

OME HANS
TEGOEDBON
ETEN & DRINKEN

Team Ome Hans

Wil je op de hoogte blijven?

OME - HANS.NL

BROOD
Plankje brood

3,5

Knoflooksaus
Kerrie-mayo
Kruidenboter
Tapenade

0,6
0,6
0,6
0,9

VOORGERECHTEN
Gebakken champignons
Op toast, met spek en ui

7,5

Nacho’s spicy pulled chicken
Met pulled chicken

9,9

Champignons Dordogne
In bierbeslag, met warme knoflooksaus

8

Oosters plankje
8,5
Met Baba Ganoush, Muhammara (pikant),
Hummus, serranoham, olijven en bruschetta
toastjes
Crispy gamba’s
In bierbeslag, met oester-cocktailsaus

9,5

7,5
Fattoush
Libanese salade met komkommer, tomaat,
radijs, granaatappel en gefrituurd Libanees brood

Carpaccio van rund
Met Oud Oldenzaalse kaas, rucola
en truffelmayonaise
Klein
Normaal
XXL

6
9,7
18,5

Franse mosterdsoep
Met spekjes en een soepstengel

4,5

Vitello tonato
Gegaarde kalfsmuis met tonijnmayo
Normaal
XXL

Soep van de maand

4,5

7,3
13,5

HOOFDGERECHTEN

Carpaccio van gerookte zalm
Met rode ui, kappertjes, rucola, cherry tomaatjes
en limoenmayonaise
Klein
8,5
Groot
11,5

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
friet, mayo, salade en desgewenst witbrood
Indische saté van de haas
17,5
Malse spies van rosé gebakken varkenshaas
Sateetje Ronny
Dubbele malse spies van rosé gebakken
varkenshaas

24,5

Chickenstrips
Met warme zigeunersaus en zure room

8,5

Nacho’s
À la Tante Annie’s

7,9

Schnitzel Jäger Art
Met onze eigen jachtsaus

Ome Hans’ nacho’s
Met gehakt, groentes en zure room

9,6

Shaslick varkenshaas (200g)
17
Met bacon, paprika, ui, augurk en Stroganoffsaus

17,5

2 varkenshaasoesters (2x 100g)
Met champignon-roomsaus

16,5

Ome Hans’ burger 3.0 (100% Rundvlees)
15,8
Gefrituurde uienringen, tomaat, sla, augurk,
hamburgersaus, optioneel met geitenkaas (+ 2,-)
of Cheddar cheese

Mix grill
Varkenshaasoester, kipfilet, biefstuk
en een stukje sparerib

24,5

Zalm
Huidgebakken, met geroosterde en
gegrilde groenten en warme dillesaus

19,5

Crispy chicken burger
15,8
Met tomaat, sla, augurk en smokey BBQ-saus

Kabeljauw
19,5
Met groene asperges en basilicumroomsaus

Supermalse spareribs
Met knoflooksaus

18,5

Zeebaarsfilet
18,5
Met gewokte spinazie, puree en rozemarijnsaus

Halve haan
Onze specialiteit!

16,5

Hele haan met maiskolf
Voor 2 personen!

32,5

16,5
Vega burger
Van kikkererwten en quinoa, met brie, sla,
tomaat, komkommer, rode ui en cocktailsaus

Biefstuk 200g/300g
Pepersaus
Kruidenboter
Truffelroomsaus
Gravy (Engelse dikke jus)

21/31
1,2
0,6
1,2
1,2

Biefstuk bali 200g/300g
Geserveerd in pittige Bali-jus

22/32

Biefstuk plus 200g/300g
Met champignons, spek en ui

23,5/33,5

Entrecote 225g
Met kruidenboter

21

T-bone steak 500g
Met kruidenboter

35

Ossenhaaspuntjes
Met Oystersaus, champignons, groenten
en puree

19,5

Portobello
Met paprika, witte ui, mais en geitenkaas

14,5

BIJGERECHTEN:
Maiskolf
Warme groenten
Spek, champignon en ui
Gefrituurde uienringen

3,5
4
3,5
4,5

MAALTIJDSALADES
Salade geitenkaas
16,5
Met komkommer, appel, zongedroogde
tomaten, honing en huisgemaakte dressing
Salade beef
Met cherrytomaatjes, Parmezaanse kaas
en balsamicosaus

19,5

POKÉ BOWLS

Een poké bowl is een traditioneel Hawaïaans gerecht, geserveerd in een kommetje. Het bestaat
voornamelijk uit rijst, groenten en vis of vlees in
marinade. De basis voor onze pokebowls bestaat
uit gemarineerde rijst, wortel, wakame, avocado,
sojabonen en radijs.
Met crispy chicken
Met zalm en gamba’s
Met groenten

17,5
18,5
16,5

DE-DOOR-DE-WEEK-HAP
Op doordeweekse dagen (t/m donderdag)
serveren wij ook beperkt een heerlijke hap
voor een klein prijsje! Zie daarvoor ons krijtbord
of vraag één van onze collega’s.

VOOR BIJ DE BORREL
Royale borrelplank
9,5 p.p.
Een grote plank boordevol met diverse
koude en warme hapjes vanaf 2 personen

VOOR DE KLEINTJES

(UITSLUITEND T/M 12 JAAR)
De bouwburger
Zelf je hamburger bouwen, incl. sausjes!
Met friet en mayo

7,2

Mini spareribs
Met friet en mayo

8,5

Allergeneninformatie op verzoek beschikbaar

Mini frikandel of kipnuggets
5 stuks met friet en mayo

4,5

Mini kibbeling
5 stuks met friet en mayo

4,5

Kinderijsje

3,5

TOETJES
2 Bollen vanille–ijs
Met aardbeiensaus, gezouten karamelsaus
óf chocoladesaus

5,5

Tony’s cheesecake
Cheesecake met Tony’s Chocolonely
karamel-zeezout

7,5

Witte chocolade cheesecake
Met frambozensaus

7,5

Crème brûlée
Met romige vla en gebrande suiker

6,6

Ijsmacaron mango
Grote macaron gevuld met
mango-sorbetijs

6,8

Sorbet trio Allergenenvrij
Mango, citroen en framboos,
allergenen vrij!

6,8

Luchtige lazy Arretjescake
Met een bol vanille ijs

6,5

Niet voor zwangeren

Zwangeren in overleg

Vega

WIJ GAAN ZEER ZORGVULDIG OM MET UW VOEDSELALLERGIE OF INTOLLERANTIE.
Kruisbesmetting van allergenen is echter nooit 100% uit te sluiten. Heeft u een allergie, meldt het ons!
Bent u zwanger of heeft u dieetwensen, overleg de mogelijkheden dan met één van onze collega’s.

ome-hans.nl

