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

Lunch

WARME HAP:

KOUDE BROODJES:
Broodje carpaccio
Carpaccio van ossenhaas, truffelmayo,
Parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde
tomaatjes en pompoenpitten

7,9

Broodje gezond
Sla, ham, kaas, gekookt ei, komkommer,
tomaat en dressing

6,5

Broodje gerookte zalm
Gerookte zalm, dressing, rode ui,
kappertjes en rucola

7,9

Broodje filet american
Filet American, gekookt ei, ui en rucola

6,9

Broodje gegrilde kip
Gegrilde kip, augurk, rode ui,
rucola en BBQ-saus

7,5

6,2

Broodje beef
8,9
Ossenhaaspuntjes, paprika, ui, champignons,
en Philadelphia-saus
Twee van Dobben kroketten
6,2
Geserveerd met witbrood, mayo en mosterd
Broodje beenham
Beenham en warme honing-mosterd saus

Allergeneninformatie op verzoek beschikbaar

7,9

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

9,6

Franse mosterdsoep
Met spekjes en een soepstengel

4,5

Frietjes met Mayo

2,5

SALADE:
Salade beef
Met ossenhaaspuntjes, cherrytomaatjes,
Parmezaanse kaas en Philadelphia-saus

12,5

TOSTI’S:

WARME BROODJES:
Scrambled eggs
Roerei, bacon en kaas

Nacho’s
À la Tante Annie’s

6,5

Tosti Kaas
Tosti Ham/Kaas

3,2
3,5

Niet voor zwangeren

Vega

