
Lunch



In het hart van Oldenzaal openden wij in 2015 
de deuren van Ome Hans Eetcafé. Een gezellig 
eetcafé met heerlijke gerechten van hoge kwaliteit 
voor een redelijke prijs. Ome Hans Eetcafé is  
ontstaan vanuit de behoefte om naast de  
doelgroep van Tante Annie’s, namelijk tapas  
liefhebbers, een andere doelgroep aan  
te spreken.

En dat is goed gelukt! Inmiddels is Ome Hans een 
bekende naam geworden binnen en zelfs buiten 
Oldenzaal. Bij ons vind je gastvrijheid, gezelligheid 
en vooral veel tevreden (vaste) gasten!

Nu, anno 2022, is het tijd voor een frisse wind! 
Twee jaar lang wisselden wij af tussen het openen 
en sluiten van onze deuren en het opvolgen van 
maatregelen. Maar we hebben niet stilgezeten! 
Nu Ome Hans Eten & Drinken definitief weer 
open is en wij onze gasten als vanouds kunnen 
ontvangen, presenteren wij met trots onze 
geüpdatete menukaart. Met zowel vertrouwde 
als nieuwe gerechten, dus voor ieder wat wils.

Proost en eet smakelijk!

Team Ome Hans

Welkom bij  
Ome Hans

Vrienden of familie verrassen met een 
origineel kado? Met de cadeaukaart 
van Ome Hans bezorg je je naasten 
een smakelijke beleving. 

Je bepaalt zelf de waarde en het 
moment van inleveren (kan ook in 
delen). Zo kun je samen genieten van 
heerlijke gerechten in één van de 
gezelligste restaurants van Oldenzaal!

Cadeaukaart

Wil je op de hoogte blijven? OME-HANS.NL

CADEAUKAART



KOUDE BROODJES:

Broodje carpaccio  9,5
Carpaccio van ossenhaas, truffelmayo,  
Parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde  
tomaatjes en pompoenpitten

Broodje gezond 7,5
Sla, ham, kaas, gekookt ei, komkommer,  
tomaat en dressing

Broodje gerookte zalm  8,5
Gerookte zalm, dressing, rode ui,  
kappertjes en rucola

Broodje filet american  7,5
Filet American, gekookt ei, ui en rucola

Broodje tonijnsalade 7,5
Tonijnsalade, kappertjes, augurk en rode ui 

Broodje Mediterranee 6,9
Salami, Chorizo, jong belegen kaas,  
zoet-zure paprika en rucola 

WARME BROODJES:

Scrambled eggs 6,2
Roerei, bacon en kaas

Broodje Teriyaki 8,5
Kippendij stukjes met taugé, bosui  
en Teriyakisaus

Twee van Dobben kroketten 7,2
Met mayo en mosterd

Broodje beenham 7,8
Beenham en warme honing-mosterd saus

Broodje Brie 7,9
Gegratineerd met rucola, Brie, notenmix  
en honing

Broodje geitenkaas 7,9
Gegratineerd met rucola, geitenkaas,  
rode uienchutney en walnoot

WARME HAP:

Nacho’s   7,9
À la Tante Annie’s

Nacho’s Ome Hans 9,6
Met gehakt, groentes en zure room

Nacho’s pulled chicken 9,9
Met pittige pulled chicken

Franse mosterdsoep 4,5
Met spekjes en een soepstengel

Frietjes met Mayo  2,5

Allergenen/vegetarisch of zwanger scan de QR-code op pagina hiernaast



SALADE:

Caesar Salade 11,9
Romaine sla, gebakken kipfilet, croutons,  
Parmezaanse kaas, ei en Caesar dressing

TOSTI’S:

Tosti Kaas  3,2
Tosti Ham/Kaas 3,5
Tosti Hawaii 3,7
Ham, kaas en ananas
Tosti Spanje 4,1
Salami, Chorizo en kaas

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. 

Onze allergenen kaart (inclusief vega en  
zwangeren) is te bekijken via de QR-code

Allergenen/ 
vega/zwanger

Englisch menu/ 
Deutsche Speisekarte




