
 

 

MENUKAART 
 

  

ONTBIJT   
Griekse yoghurt met granola   7,50  

Tosti van desembrood met kaas of ham/kaas  7,50 

Bananenbrood  4,00 

 

LEKKERS BIJ DE KOFFIE 

Cannoli: krokant gerold koekje uit Sicilië gevuld met 

Limoncello, karamel/zeezout, pistache of champagne    2,75 

Pastel de nata    2 75 

Bananenbrood 4,00 

Appelgebak van Holtkamp  4,50  

Hazelino 4,50 

Slagroom  0,50 

 

Deze gerechten kun je van 12.00 tot 15.00 uur bestellen  

 

LUNCH TO SHARE 
LUNCHPLANK voor 2 personen 

Glaasje gazpacho,  

Tonijnsalade met desembrood 

Wrap met pikante kip  

Garnalen kroketje met landbrood        25,00 voor 2 personen 
 

Wijntip: Château Gassier Esprit Gassier Rosé (Côtes de Provence, Frankrijk)         glas 6,00        fles 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 

 

 

HIGH LUNCH/TEA voor 2 personen    

Glaasje gazpacho 

Mediterrane quiche 

Tonijnsalade met desembrood  

Wrap met pikante kip  

Siciliaans krokant cannoli koekjes  

Pastel de natas       35,00 voor 2 personen 
 

Wijntip: Vallformosa Coupage Blue Fin Cava Brut Reserva (Penedès, Spanje)                     glas 7,00        fles 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 

Het is vor ons makkelijk als je betaalt 

bij diegene bij wie je besteld hebt 

  

 

bij diegene bij wie je besteld hebt 

  

 

bij diegene bij wie je besteld hebt 

  

 

bij diegene bij wie je besteld hebt 

  

 

Bakje water voor je hond staat gratis 

voor je klaar bij het “hondenstation 

Je hond moet wel aangelijnd zijn! 

  

 



 

 

BROOD, WRAPS & QUICHE 
Glutenvrij brood meerprijs 1,00   
  

Tonijnsalade, Ottenhome made op desembrood (wit/bruin)    10,00 

Gegrilde groente, avocado en humus op desembrood (wit/bruin)  10,00 

Bietenwrap met geitenkaas en honing    10,00 

Guacamole wrap met pittige kip, guacamole en mangosalsa  10,00 

Quiche spinazie, geitenkaas, room en zongedroogde tomaatjes    10,00 
 

KROKETTEN Op wit of bruin landbrood met: 

Heeren van Loosdrecht rundvlees kroketten (2 stuks)  10,00 

Heeren van Loosdrecht groente kroketten (2 stuks) 10,00 
 

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

 7,50  

CARPACCIO met landbrood 

Rundermuis carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en groene kruidencrumble   12,50 

Zalmcarpaccio met mosterd-dille dressing en wasabi crumble   12,50 

Bietencarpaccio met geitenkaas, dadel dressing en balsamico crumble   12,50  
 
  

SALADES met landbrood  

Geitenkaas met spinazie salade, tomaten couscous en ras el hanout dressing    15,00 

Salade met zalm, mosterd-dille dressing en wasabi crumble  15,00 

Caesar salade met kip, ei, ansjovis en Parmezaan   15,00 
 

KIDS t/m 12 jaar en boven 70 jaar 
Kindertosti kaas of ham/kaas  5,00 

Één snee desembrood met Heeren van Loosdrecht kroket   5,00 
 

Kindermenu: naar keuze of Kipnuggets of Kroket of Stokje Kipdijsaté 

met patat friet, rauwe worteltjes, mayonaise en ketchup 

en een Perenijsje of Raketje  10,00 

Meerprijs schatkist ijsje     1,50  

  

BURGERS  
Black Angus burger (180 gram) op brioche broodje met 

Pickle en Tomato relish en American mustard  15,00 

Met cheddar meerprijs   1,00  
 

Crunchy Chickenburger (200 gram) op black sesam bun met 

Guacamole en tropical mangosalsa 15,00  

Avocadoburger op brioche broodje met   

Pickle relish en American mustard 15,00 
 

Extra: 

Friet met mayonaise     4,00 

Crunchy sweet potatoes met tzatziki     6,50 

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 

  

 

Heb je een voedselallergie? Meld het ons! 
 

  

 



 

 

BORREL BITES  
Friet met mayo  4,00 

Tostada con tomata  6,00 

Landbrood met aïoli 6,00 

Crunchy zoete aardappel sticks met tzatziki 6,50 

Spaanse olijven en amandelen 7,50 

Heeren van Loosdrecht bitterballen (8x)  9,00 

Heeren van Loosdrecht KaasCroquantjes (8x)  9,00 

Kara age kip (8x)  9,00 

Tempura garnalen met pittige chili saus (8x)  9,00 

Blikje mosselen op olie met brood  9,00 

Nachos: vega met tex mex kaas, guacamole, jalapeño slices, relish, crème fraîche & tomatensalsa  10,00 

Loaded Nachos met Kip tinga  14,00 

Borrelgarnituur 12 stuks:  Heeren van Loosdrecht Bitterballen (4x),   12,00 

Heeren van Loosdrecht KaasCroquantjes (4x) en Kara age (4x)  

Schaal met 20 stuks Heeren van Loosdrecht bitterballen  19,00 
 

FINGERFOOD PLANKEN TO SHARE 
SPREAD & DIPS   10,00 

Flatbread, Landbrood en Broodstengels 

Radijsjes en Worteltjes 

Aïoli, Hummus en Tomatendip 
 

RONDJE OTTENHOME   15,00 

Heeren van Loosdrecht bitterballen, Heeren van Loosdrecht KaasCroquantjes, 

Kara age kip, Tempura garnalen met mosterd en chilisaus (16 bites)  
 

SPAANSE PLANK  17,50 

Truffelfuet, Chorizo Iberico en Serranoham 

Manchego en Queso Oveja met truffel 

Picos, Chips, Tomatendip en Druiven 
 

Wijntip: La Ligne Noir Grenache-Syrah-Mourverdre (Pays d'Oc, Frankrijk)   glas 5,50    fles 25,00 
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 
 

VEGALICIOUS   17,50 

Falafelballetjes, Maïsribjes, Oesterzwammen en Bloemkoolroosjes tempura  

en tzatziki (16 bites) 
 

Wijntip: Augustinos Chardonnay Reserva (Chili)    5,50   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 

 

SEACUTERIE   22,50 

Calamaris (4x), Blikje gemarineerde mosselen, Op eikenhout gerookte makreelfilet (2x),   

Boquerones (ansjovis in zuur gegaard), Tempura garnalen (4x), Landbrood en Aïoli 
 

 Wijntip: Verdejo Val de Vid  (Rueda, Spanje)                                                                 glas 6,00    fles 27,50 
 Een verrukkelijke  frisse en aromatische Verdejo. Vol abrikoos, perzik, kruisbes, anijs en een bittertje van geroosterde hazelnoot  

Wij maken gebruik van 2 keukens, daardoor  

kan het zijn dat de gerechten die je bestelt  

niet altijd tegelijkertijd geserveerd worden! 

  

 



 

 

 

Deze gerechten kun je vanaf 17.00 uur bestellen  

 

VOORGERECHTEN 
Landbrood met aïoli      6,00 

Gazpacho (koude soep van tomaat en Mediterrane kruiden) met landbrood  7,50  

Rundermuis carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en groene kruidencrumble   12,50 

Zalmcarpaccio met mosterd-dille dressing en wasabi crumble   12,50 

Bietencarpaccio met geitenkaas en dadeldressing en balsamico crumble  12,50  

 

VOORGERECHTEN TO SHARE  
SPREAD & DIPS     

Flatbread, Landbrood en Broodstengels 

Radijsjes en Worteltjes 

Aïoli, hummus en tomatendip 10,00 

 

SPAANSE PLANK  

Truffelfuet, chorizo Iberico en Serranoham 

Manchego en Queso Oveja met truffel 

Picos, Chips, Tomatendip en Druiven 17,50 
 

 Wijntip: La Ligne Noir Grenache-Syrah-Mourverdre (Pays d'Oc, Frankrijk)   glas 5,50  fles 25,00 
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 

 

SEACUTERIE   

Calamaris (4x), Blikje gemarineerde mosselen, Op eikenhout gerookte makreelfilet (2x),   

Boquerones (ansjovis in zuur gegaard), Tempura garnalen (4x), Landbrood en Aïoli 22,50 
 

 Wijntip: Verdejo Val de Vid  (Rueda, Spanje)   glas 6,00  fles 27,50 
 Een verrukkelijke frisse en aromatische Verdejo. Vol abrikoos, perzik, kruisbes, anijs en een bittertje van geroosterde hazelnoot  

 

 

SALADES   
De salades worden met landbrood geserveerd 

 

Geitenkaas met spinazie salade, tomaten couscous en ras el hanout dressing    15,00 

Salade met zalm, mosterd-dille dressing en wasabi crumble  15,00 

Caesar salade met kip, ei, ansjovis en Parmezaan   15,00 

Heb je een voedselallergie? Meld het ons! 
 

  

 

Het is vor ons makkelijk als je betaalt 

bij diegene bij wie je besteld hebt 

  

 



 

 

 

 

CHEFS SPECIAL MENU 
Voor- en nagerechten zijn to share,  

hoofdgerecht wordt per persoon uitgeserveerd 37,50  
  

Bestaande uit:  

Voorgerecht : plank met assorti van vis-, vlees- en vega gerechtjes 

Hoofdgerecht : keuze uit vis, vlees of vega  

Nagerechten : plank met assorti van mini sweets   

  

 

HOOFDGERECHTEN 
Black Angus burger (180 gram) op brioche broodje met 

Pickle en Tomato relish, American mustard, friet & mayo  18,75 

Met cheddar meerprijs   1,00  
 

Crunchy Chickenburger (200 gram) op black sesam bun met 

Guacamole, Tropical mangosalsa, friet & mayo  18,75  
 

Avocadoburger op brioche broodje met   

Pickle relish, American mustard, friet & mayo 18,75 
 

Risotto met groene asperges, feta, Parmezaan en citroen olijfolie   20,00 
 

 Wijntip: Mudhouse Sauvignon Blanc (Marlborough, Nieuw-Zeeland)    glas 5,50  fles 25,00 
 

Risotto met Zalm uit de oven met glaze van soja, zwarte knoflook en gember   25,00 

Parmezaan, groene asperges en citroen olijfolie  
 

 Wijntip: Ruffino La Solatìa Pinot Grigio (Toscane, Italië)     fles 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 

 

Kipdijfilet met Satésaus met atjar, seroendeng, gebakken uitjes, kroepoek, friet & mayo   20,00 
 

Sticky (spare) ribs by Beluga met regenboogsalade, friet & mayo   20,00 
  

Entrecote met bearnaisesaus, pastinaak crème, friet & mayo   25,00 
 

 Wijntip: La Ligne Noir Grenache-Syrah-Mourverdre (Pays d'Oc, Frankrijk)   glas 5,50  fles 25,00 
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 

 

 

Extra:  

Friet met mayo     4,00 

Crunchy sweet potatoes en tzatziki     6,50 

Groene salade met regenboog topping      5,00 

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 

  

 



 

 

HOOFDGERECHTEN TO SHARE  
Alle planken zijn voor 2 personen  
 

TAPASPLANK                                                 

Koud 

Truffelfuet, Chorizo, Serranoham 

Manchego  

Queso Oveja met truffel 

Blikje Olijven 

Blikje mosselen op olie 

Gerookte makreelfilet 

Gegrilde groente 

Aïoli en landbrood 

Picos en chips 

Warm 

Chorizo worstjes in appelcider gegaard 

Albondigas in tomatensaus  

Calamaris  

Paella 45,00 voor 2 personen 
 

 Wijntip: La Ligne Noir Grenache-Syrah-Mourverdre (Pays d'Oc, Frankrijk)   glas 5,50  fles 25,00 
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 
 

SPIESJES PLANK                                     

Kipdijsaté spiesjes en satésaus 

Gemarineerde ossenhaasspiesjes 

Sticky rib fingers  

Köfte met aïoli 

Regenboogsalade 

Friet en mayonaise  45,00 voor 2 personen 
 

 Biertip: Texels Skuumkoppe tripel  flesje 4,50 
 

VIS & ZO                                                  

Koud 

Zalmcarpaccio 

Blikje mosselen op olie 

Gerookte makreelfilet 

Boquerones 

Gegrilde groente 

Trostomaatjes 

Aïoli en landbrood 

Picos en chips 

Warm 

Calamaris 

Tempura garnalen 

Sticky zalm uit de oven 

Paella 55,00 voor 2 personen 
 

 Wijntip: Maison Champy Bourgogne Chardonnay Cuvée Edme (Bourgogne, Frankrijk)     45,00 
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 

Wij maken gebruik van 2 keukens, daardoor  

kan het zijn dat de gerechten die je bestelt  

niet altijd tegelijkertijd geserveerd worden! 

  

 

voor je klaar bij het “hondenstation 

Je hond moet wel aangelijnd zijn! 

  

 

Bakje water voor je hond staat gratis 

voor je klaar bij het “hondenstation 

Je hond moet wel aangelijnd zijn! 

  

 



 

 

 

 

NAGERECHTEN 
Cannoli met Karamel zeezout   2,75 

Cannoli met Limoncello 2,75 

Cannoli met Pistache   2,75 

Cannoli met Champagne   2,75 

Pastel de  nata    2,75 

Crème brûlée   7,50 

Tiramisu 7,50 

Hazelnoot meringue met slagroom       7,50 

 

Van onze patissier: 

Frambozen crème op Bretons zanddeeg   7,50 

Smaakexplosie van chocola, tiramisu, koffie en karamel   7,50 

 

Frappuccino   6,00 

Scroppino 7,50  

Espresso Martini 8,50 

Pornstar Martini   8,50 

Moscow Mule  8,50  

 

NAGERECHTEN TO SHARE  
SWEET PLATTER                                                                                                                       

Cannoli met Karamel zeezout 

Cannoli met Limoncello 

Pastel de nata (2x)  

Frambozen crème op Bretons zanddeeg 15,00 

  

Ottenhome • Zuwe 20 • Kortenhoef • T. 035-5823331 • info@ottenhome.nl • ottenhome.nl 
 

  

 

Het is vor ons makkelijk als je betaalt 

bij diegene bij wie je besteld hebt 

  

 

mailto:info@ottenhome.nl


 

 

COCKTAILS   

Scroppino   7,50 
Wodka, prosecco en citroenijs 
 

Aperol Spritz   8,50 
Aperol, prosecco, spuitwater en  sinaasappel 
 

Pornstar Martini   8,50 
Wodka, vanille, eiwit, limoen en passievrucht 
 

Espresso Martini   8,50  
Wodka, koffielikeur, espresso, suikerwater en koffieboontjes 
 

Summertime  10,00 
Gin floral, komkommer, munt, jeverbessen en  Double Dutch tonic cumcumber, watermelon 
 

Indian Sunset  10,00 
Gin indian met sinaasappel, kaneel en Double Dutch indian tonic 
 

Pink Lady   10,00 
Pink Gin met roodfruit en Double Dutch pomegranate en basil 
 

Moscow Mule  10,00  
Wodka, limoen en munt en Double Dutch gemberbier 

 

MOCKTAIL 
Gingermule   8,50  
Double Dutch gemberbier, spuitwater, munt en citroen 

 

Virgin Pink Lady   10,00 
Fluere Raspberry alcoholvrij gin met roodfruit en tonic 

 

WIJNEN 
BUBBELS   Glas    Fles  

Vallformosa Coupage Blue Fin Cava Brut Reserva (Penedès, Spanje)    7,00    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 
 

Alcoholvrije Sparkling Chardonnay      30,00 
Een alcoholvrije bubbel met verleidelijke geur van witte bloemen, groene appel en witte peer. Delicaat van smaak 

met tonen van citrusfruit en een hint van boter 
     

Moët & Chandon Brut Imperial (Champagne, Frankrijk)       75,00 
Imperial 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  Imperial (Champagne, Frankrijk)       80,00 
Imperial 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  

 

RODE WIJNEN   Glas     Fles 

 See Blick (Neusiedlersee, Oostenrijk)   4,50   20,00 

Deze blend van Blaufränkisch, Zweigelt  Pinot Noir druiven is een prachtige weergave van de diversiteit van het  

wijngebied bij de Neusiedlersee. Sappig en kruidig met tonen van zwarte bessen en peper, omhuld door zachte tanines 
 

La Ligne Noir Grenache-Syrah-Mourverdre (Pays d'Oc, Frankrijk)    5,50   25,00 
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 



 

 

WIJNEN 
WITTE WIJNEN   Glas    Fles 

See Blick (Neusiedlersee, Oostenrijk)    4,50   20,00 
Verfrissende blend van Grúner Veltliner, Pinot Blanc en Chardonnay druiven.  

Licht kruidig, mineraal en elegant met aroma’s van abrikoos, limoen en rozenbloesem. 
   

Augustinos Chardonnay Reserva (Chili)    5,50   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 
 

Mudhouse Sauvignon Blanc (Marlborough, Nieuw-Zeeland)    5,50   25,00 
Aromatische  Sauvignon met prachtige balans tussen rijp tropisch fruit en frisse crispy zuren. 

Uit Marlborough – New Zeeland de regio voor Sauvignon Blanc  
  

Verdejo Val de Vid  (Rueda, Spanje)    6,00   27,50 
Een verrukkelijke  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 
 

Maison Champy Bourgogne Chardonnay Cuvée Edmé (Bourgogne, Frankrijk)        45,00 
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     Glas     Fles 

Roquende Grenache Rosé (Vin de France, Frankrijk)    4,50   20,00 
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)   6,00     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 

MAGNUM         55,00   
                                                                                                                                                                                                                         

Château Gassier Le Pas du Moine Rosé (Côtes de Provence, Frankrijk)        35,00  
Verfijnde rose 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 

MAGNUM          70,00                                                                                                                                                                                                                           
 

Château Gassier Cuvee 946 Rose (Côtes de Provence, Frankrijk)        60,00  
Prestigieuze rose uit de Provence met aroma’s van rozen, framboos, witte perzik, citrus en vanille. De smaak 

Is zijdezacht met een mooie mineraliteit en goede frisheid 
 

Château Gassier  Elevae (Côtes de Provence, Frankrijk)        99,00 
Intense rose met aroma’s  van kruiden, vanille, oranjebloesem, meloen en kokoswater.  

en smaak van rozen, kaneel en sinaasappelschil en subtiele tannines 

  

DESSERT WIJN    Glas      

 Pioneiro Moscatel de Setubal  (Portugal)   5,50  

 

ALCOHOLVRIJE WIJN    Glas    Fles 

 Le Petit Etoile - Chardonnay   5,50   25,00 
Biologische alcoholvrije Charddonnay met aroma van acacia bloem en witte perzik gecombineerd met vleugje 

Citrus en vanille.Fris met lange sappige afdronk  

 Le Petit Etoile - Cabernet Sauvignon     5,50   25,00 
Biologische alcoholvrije Cabernet Sauvignon met robijnrode kleur en geur van jammy fruit, zwarte bessen, kers,  

vanille en kruidnagel. Stevig van structuur en met pittige gepeperde tonen 

 Le Petit Etoile - Rose     5,50    25,00 
Biologische alcoholvrije licht roze  elegante Rose  met  geur van aalbes, zwarte bes en framboos en een aroma  

van delicate bloemen en kruidige tonen 


