DEZE GERECHTEN KUN JE VANAF 12.00 uur BESTELLEN

FINGERFOOD

Wij maken gebruik van 2 keukens, daardoor kan het zijn
dat de gerechten die je bestelt niet altijd tegelijkertijd
geserveerd worden!

Friet met mayo
Landbrood (8x) met aïoli
Heeren van Loosdrecht bitterballen (8 stuks)
Kaassstengels (8 stuks)

€
€
€
€

3,75
6,00
8,00
8,00

Vega nachos met tex mex kaas, guacamole, jalapeño slices,
jalapeño relish, crème fraîche & tomatensalsa
Met Kip Tinga meerprijs

€ 10,00
€ 3,00

Borrelgarnituur mix 12 (bitterballen, kaasstengels & gefrituurde garnalen)
Borrelgarnituur mix 20 (bitterballen, kaasstengels & gefrituurde garnalen)
Heeren van Loosdrecht bitterballen (20 stuks)

€ 11,00
€ 18,00
€ 18,00

DINER DEZE GERECHTEN KUN JE VANAF 17.00 uur BESTELLEN
KIDS t/m 12 jaar en boven 70 jaar
Kindermenu: naar keuze kipnuggets of kroket met friet, mayo, ketchup
en een Perenijsje of Raketje
Meerprijs Schatkist ijsje

€ 8,50
€ 1,50

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN DEZE GERECHTEN KUN JE VANAF 17.00 uur BESTELLEN

GROEPSARRANGEMENTEN

Poke Bowl Vega:
met sushirijst, edamame, komkommer, avocado, trostomaatjes,
wortel, rode kool, radijs, wakame, kikkererwten & sojasaus

Deze prijzen gebaseerd op groepen vanaf 20 personen,
tenzij anders is vermeld. Uiteraard zijn aanvullingen of
een programma op maat mogelijk.

Wijntip: Laroche La Chevalière Sauvignon Blanc

Wijntip: Laroche La Chevalière Chardonnay

Avocado:
Avocadoburger op white flour bap met pickle relish,
American mustard, sla, tomaat, rode ui, friet & mayo

€ 18,75

Spareribs:
met aïoli, pittige saus, friet & mayo

€ 20,00

Kipdijfilet Satésaus:
met atjar, seroendeng, gebakken uitjes, friet & mayo

€ 20,00

Entrecote:
met bearnaisesaus, verse zomergroenten uit de wok, friet & mayo

€ 22,50

Oosterse Gamba’s:
met verse zomergroenten uit de wok, friet & mayo

Salade met gerookte zalm & rivierkreeftjes,
zoetzure komkommerlinten, honing-mosterd-dille dressing & 3 stukjes landbrood

€ 17,50

Salade met geitenkaas, balsamico, cherry tomaatjes, komkommer,
gekarameliseerde pecannoten, bosbessen, granaatappelpitjes & 3 stukjes landbrood

SHARING

€ 16,00

Tapasplateau Barcelona (voor 4 personen als voorgerecht):

Toren van Zeevruchten (voor 4 personen als voorgerecht) :
met tataki, gerookte zalm, rivierkreeftjes, gerookte paling, krabsticks, sushi rijst, edamame,
gembersprinkles, wakame, trostomaatjes, sojasaus, wasabi mayonaise & landbrood
Wijntip: Vallformosa Coupage Blue Fin Cava Brut
Ben je tevreden vertel het je vrienden,
heb je klachten vertel het ons!

Wijntip: La Ligne Noir Grenache-Syrah-Mourverdre

€ 6,00

€ 40,00

€ 30,00

Heb je een voedselallergie? Meld het ons!

€ 25,00

€ 22,50

Tapasplateau Barcelona (voor 2 personen):

met fuet, truffelsalami, serranoham, chorizo a la sidra, Manchego, calamaris, olijven,
empanada met spinazie & mozzarella, amandelen, stokbrood, aïoli & tomatensalsa
Wijntip: Verdejo Val de Vid (Rueda, Spanje)

€ 5,00

2 pers.

€ 40,00

€ 25,00

Toren van Zeevruchten (voor 2 personen):

met tataki, gerookte zalm, rivierkreeftjes, gerookte paling, krabsticks, sushi rijst, edamame,
gembersprinkles, wakame, trostomaatjes, sojasaus, wasabi mayonaise & landbrood
2 pers. € 50,00

Extra
Friet met mayo
Kleine salade

DESSERTS
€ 50,00

€ 5,00

Wij maken gebruik van 2 keukens, daardoor kan het zijn dat de
gerechten die je bestelt niet altijd tegelijkertijd geserveerd worden!

Wijntip: Vallformosa Coupage Blue Fin Cava Brut

fuet, truffelsalami, serranoham, chorizo a la sidra, Manchego, calamaris, olijven,
empanada met spinazie & mozzarella, amandelen, stokbrood, aïoli & tomatensalsa
Wijntip: Verdejo Val de Vid (Rueda, Spanje)
€ 5,00
€ 25,00

€ 18,75
€ 1,00

€ 18,75

€ 13,50

€ 15,00

€ 25,00

Crunchy Chicken:
Crunchy Chickenburger (200 gram) op black sesame bun met guacamole,
tropical mangosalsa, sla, tomaat, rode ui, friet & mayo

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, kappertjes, rode ui, pittenmix,
parmezaan & 3 stukjes landbrood

Spread & Dips:
met bloembrood, olijven, tapenade, olijfolie, tomatensalsa, aïoli & crudités

€ 5,00

€ 22,50

Black Angus:
Black Angus burger (180 gram) op white flour bap met sla, tomaat, rode ui,
pickle relish, American mustard, Ballymalou Tomato relish, friet & mayo
Met extra cheddar meerprijs

€ 7,50

Wij maken gebruik van 2 keukens, daardoor
kan het zijn dat de gerechten die je bestelt
niet altijd tegelijkertijd geserveerd worden!

€ 25,00

Poke Bowl met tonijntataki & verse zalm:
met sushirijst, verse zalm, tonijntataki, edamame, komkommer, avocado,
trostomaatjes, wortel, rode kool, radijs, wakame & sojasaus

Gazpacho (koude soep van tomaat en Mediterrane kruiden) met 3 stukjes landbrood

VOORGERECHTEN to share

€ 18,50
€ 5,00

€ 6,00

€ 30,00

Heb je al besteld, maar wil je van tafel wisselen?
Overleg dit dan met ons, dan verhuizen we je bon
ook mee naar het juiste tafelnummer

Frappuccino
Hazelnootmeringue met slagroom
Glas lemon cheesecake, American Cookie crumble & mangosaus
Brownies met slagroom (2 stuks)
Scroppino (limoenijs, wodka & Prosecco)

€ 3,75
€ 5,00

€
€
€
€
€

6,00
7,00
7,00
7,00
7,00

FEEST AAN DE WATERKANT min. 40 personen
Hollands drankarrangement van 4 uur met
zoutjes, nootjes en gefrituurd bittergarnituur
(7 hapjes p.p.)
Arrangementsprijs incl. BTW € 45,00 p.p.
BORREL, BITTERGARNITUUR & BBQ
Hollands drankarrangement van 3 uur met
zoutjes, nootjes, 2 bitterballen p.p. en de
Zeilersbarbecue
Arrangementsprijs incl. BTW € 62,50 p.p.
WALKING DINNER minimaal 30 personen
Hollands drankarrangement van 3 uur en
verspreid over de avond een Walking Dinner
(van 5 gangen)
Arrangementsprijs incl. BTW € 72,50 p.p.
KIES UIT & ZET KOERS
14.00 u. ter plekke kies je om te gaan:
zeilen, roeien, kanoën in
Canadese kano’s en/of suppen
17-19 u. after sail - 2 uur drankjes
17.15 u. ‘onbeperkte’ Zeilersbarbecue
19.00 u. einde van het drankarrangement
Arrangementsprijs incl. BTW € 65,00 p.p.
ALLE ZEILEN BIJZETTEN
09.00 u. ontvangst; koffie, thee & lekkers
09.30 u. vergadering; met koffie, thee
kruidenwater & mintjes
12.30 u. Zeilerslunchbuffet met koffie,
thee & kruidenwater
13.30 u. (puzzel)tocht aan boord van de
zestienkwadraat zeilboten
17-19 u. after sail - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
17.30 u. start onbeperkte Zeilersbarbecue
19.00 u. einde van het drankarrangement
Arrangementsprijs incl. BTW € 85,00 p.p.
Plus zaalhuur
INSCHEPEN & UITWAAIEN
18.00 u. sloepvaren met borreltas
20-22 u. after sail - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
20.00 u. aanvang van de ‘onbeperkte’
Zeilersbarbecue
22.00 u. einde van het drankarrangement
Arrangementsprijs incl. BTW € 65,00 p.p.
Bekijk onze site voor meer
arrangementen & bootverhuur ottenhome.nl

WIJNKAART
BUBBELS
Vallformosa Coupage Blue Fin Cava Brut Reserva (Penedès, Spanje)

ONTBIJT KUN JE VAN 09.00 tot 11.30 uur BESTELLEN
€ 6,00

€ 30,00

Licht strogeel van kleur. Zuivere en fruitige geur met wit fruit, zoals appel, aangevuld met mooie subtiele rijpingstonen.
De smaak is zacht en romig, met een delicate bubbel, veel frisheid en een goede mondvulling

Moët & Chandon Brut Impérial (Champagne, Frankrijk)

€ 69,00

Impérial Brut is het vlaggenschip van dit fameuze huis. Een harmonieuze blend van Pinot Noir, Pinot Meunier en
Chardonnay uit de Champagne. Een toegankelijke, subtiele, droge Champagne

Moët & Chandon Ice Impérial (Champagne, Frankrijk)

€ 75,00

Verleidelijke delicaat zoete Champagne die het best geserveerd wordt met ijsblokjes.
Aroma's van tropisch fruit en zachte specerijen. Rijke explosie van fruitige smaken met een verfrissende afdronk

WITTE WIJNEN
Eikestad Chenin Blanc (Westkaap, Zuid-Afrika)

€ 4,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 25,00

Crispy Sauvignon Blanc met in de smaak tonen van passievrucht en grapefruit.
De afdronk is mooi fris en rond en vallen op in deze stuivende Sauvignon

Laroche La Chevalière Chardonnay Oaked (Pays d'Oc, Frankrijk)

€ 5,00

€ 25,00

€ 5,00

€ 25,00

Verfijnde Chardonnay met houtrijping. Deze wijn heeft aroma's van honing, meloen en exotisch fruit.
De smaak is droog, fris en de afdronk is subtiel

Verdejo Val de Vid (Rueda, Spanje)

Een heerlijk frisse en aromatische Verdejo. Vol abrikoos, perzik, kruisbes, anijs en een bittertje van geroosterde hazelnoot

Ruffino La Solatìa Pinot Grigio (Toscane, Italië)

€ 35,00

De kleur is diep geel met gouden nuances. Aroma's van peer en pruimen. Het bouquet wordt verreikt met florale en
nootachtige tonen. De smaak is verfijnd, verfrissend met een lange elegante afdronk en een fijne minerale toets

ROSÉ WIJNEN
Roquende Grenache Rosé (Vin de France, Frankrijk)

€ 20,00

€ 5,50

€ 27,50

Typische licht roze Provence rosé. Elegant en smaakvol met in de geur rood fruit, zoals bosaardbeien en frambozen
En tonen van peren en lychees. De smaak is lekker fris en mooi droog

Château Gassier Le Pas du Moine Rosé (Côtes de Provence, Frankrijk)

€ 35,00

Verfijnde rosé uit de Provence met een intense neus van exotisch fruit en citrus.
De smaak is knisperend en rond met een mooie structuur en prachtige balans

RODE WIJNEN
Domiziano Negroamaro (Apulië, Zuid-Italië)

€ 4,00

€ 20,00

Soepele en zachte rode wijn met nuances van gekonfijt rood fruit.
De smaak is vol, rond aromatisch en eindigt met een geurige afdronk

La Ligne Noir Grenache-Syrah-Mourverdre (Pays d'Oc, Frankrijk)

Bananenbrood
Appelgebak van Holtkamp
Hazelino
Brownies
Slagroom

€
€
€
€
€

4,00
4,50
4,50
4,50
0,50

BROOD & WRAPS

Glutenvrij brood meerprijs € 1,00
Ottenhome made tonijnsalade
met kappertjes, rode ui & tomaat op wit of bruin desembrood

€ 10,00

Bieten wrap geitenkaas
gevuld met geitenkaas, walnoten, pittenmix, honing, roomkaas & rucola

€ 10,00

Guacamole wrap kip
gevuld met chicken tinga, rucola, mangosalsa, guacamole & tomatensalsa

€ 10,00

Rundercarpaccio
met truffelmayonaise, kappertjes, rode ui, pittenmix, parmezaan &
3 stukjes landbrood

SOEP
€ 4,00

De Grenache- en Cinsault-druiven groeien op de hellingen van de Pic Saint-Loup. Warme dagen en koele nachten
zorgen voor complexe aroma’s, sappig fruit en opwekkende zuren

Château Gassier Esprit Gassier Rosé (Côtes de Provence, Frankrijk)

LEKKERS BIJ DE KOFFIE

Bakje water voor je hond staat gratis
klaar bij het “hondenstation”.
Je hond moet wel aangelijnd zijn!

€ 7,50
€ 7,50
€ 4,00

DE VOLGENDE GERECHTEN KUN JE VAN 12.00 tot 15.30 uur BESTELLEN

Levendige en heldere wijn waarin de tonen van citroenbloemen en citrusfruit domineren.
Mooi fris, smaakvol en zonder poespas!

Laroche La Chevalière Sauvignon Blanc (Pays d'Oc, Frankrijk)

Griekse yoghurt met bosbessen & granola
Tosti van desembrood met kaas of ham/kaas
Bananenbrood

Heb je een voedselallergie? Meld het ons!

€ 5,00

€ 25,00

Gazpacho (koude soep van tomaat en Mediterrane kruiden) met 3 stukjes landbrood

KROKETTEN

Op wit of bruin landbrood met:
Heeren van Loosdrecht rundvlees kroketten (2 stuks)
Heeren van Loosdrecht groente kroketten (2 stuks)
Heeren van Loosdrecht garnalen kroketten (2 stuks)

Het is voor ons makkelijk als je
betaalt bij diegene bij wie je
besteld hebt

Wijntip: Château Gassier Esprit Gassier Rosé

€ 5,50

€ 35,00

Prachtige kleur van diep rode kersen. In de neus een combinatie van zacht rijp fruit, kruidige aroma's en subtiele nuances
van eiken. De smaak is soepel, sappig en goed gestructureerd met in de afdronk elegante tannines

DESSERT WIJN
Pioneiro Moscatel de Sétubal (Portugal)

€ 5,00

ALCOHOLVRIJE WIJN
Alcoholvrije witte of rode wijn

€ 5,00

€ 25,00

Salade met gerookte zalm en rivierkreeftjes,
zoetzure komkommerlinten & honing-mosterd-dille dressing

€ 17,50

Salade met geitenkaas, balsamico, cherry tomaatjes, komkommer,
gekarameliseerde pecannoten, bosbessen & granaatappelpitjes

€ 16,00

CARPACCIO

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, kappertjes, rode ui, pittenmix,
parmezaan & 3 stukjes landbrood

€ 13,50

KIDS t/m 12 jaar en boven 70 jaar

Kindertosti kaas of ham/kaas
Één snee desembrood met Heeren van Loosdrecht kroket
Heeren van Loosdrecht kroket met friet, mayo, & ketchup
Kindermenu : naar keuze kipnuggets of kroket met friet, mayo, ketchup
en een Perenijsje of Raketje
Meerprijs schatkist ijsje € 1,50

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 8,50

BURGERS

€ 13,50

€ 15,00
€ 1,00

€ 7,50

Crunchy Chicken:
Crunchy Chickenburger (200 gram) op black sesame bun met guacamole,
tropical mangosalsa, sla, tomaat & rode ui

€ 15,00

Avocado:
Avocadoburger op white flour bap met pickle relish,
American mustard, sla, tomaat & rode ui

€ 15,00

Extra: Friet met mayo

€ 3,75

€ 10,00
€ 10,00
€ 12,50

2 pers. € 25,00

€ 27,50

Helder robijnrood van kleur met een paarse gloed. Intense en complexe geur van rijp rood en zwart fruit, gevolgd
door aardse en kruidige tonen en licht peper. De smaak is vol en rijk, met een perfecte balans tussen elegantie en kracht

Heredad de Baroja Rioja Reserva (Rioja, Spanje)

Alle salades worden geserveerd met 3 stukjes landbrood

Black Angus:
Black Angus burger (180 gram) op white flour bap met sla, tomaat, rode ui,
pickle relish, American mustard & Ballymalou Tomato relish
Met extra cheddar meerprijs

LUNCHPLANK VOOR 2 PERSONEN

Bieten wrap gevuld met geitenkaas, walnoten, pittenmix, honing, roomkaas en rucola
& kopje Gazpacho & garnalen kroketjes met landbrood & guacamole wrap kip
gevuld met chicken tinga, rucola, mangosalsa, guacamole & tomatensalsa

SALADES

Vraag naar onze informatie als je voor een groep (v.a. 20 personen) op zoek
bent naar suggesties voor een:
Gezellige lunch, high tea, borrel, barbecue, buffet of walking– of sharingdinner
Verjaardags-, personeels-, jubileums-, einde jaars-, huwelijks- of zomerfeesten
Brainstormen, bootcamps of bedrijfsevents. Teambuilding uitjes, vergaderingen of trainingen
Zeilen, kanoën, roeien, suppen of sloepvaren
Of bekijk onze site met de vele arrangementen & bootverhuur: ottenhome.nl

PLANKEN TO SHARE

Wij maken gebruik van 2 keukens, daardoor kan het zijn
dat de gerechten die je bestelt niet altijd tegelijkertijd
geserveerd worden!

Rondje Ottenhome:
met bitterballen, gefrituurde garnalen, kaasstengels, vlammetjes, stokbrood & aïoli

€ 15,00

Spread & Dips:
met bloembrood, olijven, tapenade, olijfolie, tomatensalsa, aïoli & crudité

€ 15,00

Tapasplateau Barcelona:
(voor 2 personen als hoofdgerecht, voor 4 personen als borrel/voorgerecht)
met fuet, truffelsalami, serranoham, chorizo a la sidra, Manchego, empanada met spinazie en
mozzarella, calamaris, olijven, gezouten amandelen, stokbrood, aïoli & tomatensalsa
€ 40,00
Wijntip: Verdejo Val de Vid (Rueda, Spanje)

€ 5,00

€ 25,00

Toren van Zeevruchten:
(voor 2 personen als hoofdgerecht, voor 4 personen als borrel/voorgerecht)
met tataki, gerookte zalm, rivierkreeftjes, gerookte paling, krabsticks, sushi rijst, edamame,
gembersprinkles, wakame, trostomaatjes, sojasaus, wasabi mayonaise, landbrood
Wijntip: Vallformosa Coupage Blue Fin Cava Brut
€ 6,00
€ 30,00
Extra Friet met mayo

€ 50,00
€ 3,75
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