Belegde Broodjes

Last van allergenen?
Meld het ons even.

Stokbroodje, ruim belegd met gerookte zalm, pluksla
roomkaas en kappertjes, dille dressing € 8,50
Jennechie’s stoet, Twee dikke plakken boerenbruin
met huisgemaakte tonijnsalade en kerstomaatjes € 6,95
(ook als ½ portie, met 1 dikke plak) € 4,25
Twee dikke plakken boerenbruin met gebakken appeltjes,
walnoot en honing, gegratineerd met romige geitenkaas € 6,95
(ook als ½ portie, met 1 dikke plak) € 4,25
2 snee brood met 2 ambachtelijke kroketten en mosterd € 6,50
(ook als ½ portie, met 1 snee brood) € 4,25
Stokbroodje ’gezond’ , alom bekend

wit of meergranen € 6,50

Petit France
Stokbroodje met rauwe ham, ui, champignons
brie, warm uit de oven € 6,50
Ciabatta carpaccio, dun gesneden rundvlees met kaas, pijnboompitten
en balsamico dressing op een ciabatta geserveerd € 8,50
Stolbroodje met warmvlees, gebakken champignons , ui
gebakken ei en pinda saus € 7,95
Boeren broodplankje
Op twee plakken authentiek desembrood, gerookte kipfilets, eiersalade
uitgebakken katenspek en een toefje sla. Met een kop Twentse mosterd soep
geserveerd op een ouderwetse broodplank € 10.95

Lunch salades (De salades worden geserveerd met brood en div. sausjes)
Salade ”De Oale Marckt” diverse sla soorten met reepjes
kruidig gebakken kipfilets en spekjes € 10,50
Salade Niçoise
Tonijn, partjes ei, kerstomaatjes, en rode uienringen
op een rauwkost met milde mosterddressing € 10,50
Salade à l’ italienne
Diverse slasoorten met buffel mozzarella uit Denekamp, tomaat,
coppa di Parma en romige pesto dressing € 10,50
Carpaccio van rundvlees met Enters neagelholt, schaafsels oude kaas,
ruccola, pijnboompitten en een balsamico dressing (van onze dinerkaart) € 12,50
***U kunt bij uw lunchgerecht ook een puntzak frieten met mayonaise extra bij bestellen voor €2,75***

Al eens bij onze buren geweest?
Crumz maakt voortreffelijk ambachtelijk schepijs, Frozen Yoghurt, Slush puppy, heerlijke smoothies,
leuke lunch gerechten, High Tea en Limburgse verwen vlaaien van Limburgia.
Loop gerust eens binnen of voor meer informatie ga naar www.crumz.nl

Uitsmijter “De Oale Marckt “
2 snee brood, wit of bruin, met beenham, 3 gebakken eieren
en gesmolten kaas € 7,75
Uitsmijter rosbief
2 snee brood, wit of bruin, belegd met rosbief
3 gebakken eieren en gesmolten kaas € 7,95
Tosti. ham/kaas met ketchup € 3,75
Tosti XXXL De Beren, met rauwe ham, oude kaas en paprikaspread. € 6,50
Tosti XXXL Jambalaja, kipfilets, taugé, pindakaas, kaas en chilisaus op desembrood. € 6,50
Tosti Sweet de luxe, Nutella, marshmallow tussen 2 plakken brood getoast. € 3,75

Soepen

(De soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Tomatensoep lekker gevuld met verse groente. Salsa en knoflook croûtons € 5,50
Geurige uiensoep gegratineerd met kaas € 5,50

Lunch “specials”
Pulled Porc, Comfort Food gerecht van zacht gegaard –geplukt- stoofvlees.
In de pan opgebakken en geserveerd op 2 dikke plakken wit desembrood,
augurkjes en mosterdsaus apart geserveerd € 9,75
Gebakken biefstuk puntjes met champignons en uien,
een beetje eigen jus en een paar groene pepertjes € 12,50
Hete Kip. Gebakken kipreepjes met paprika, ui ringen en prei ringen
Op twee plakken desembrood met een flinke toef salade en kerrie mayonaise € 8,95
Vergeten Vleesch. Kruidig gemarineerd scharrel varkens vlees van de grill op 2 plakken desembrood
met chili mayo en een toef sla € 8,95 (ook wel broodje gitaar genoemd……vraag de bediening)
***U kunt bij uw lunchgerecht ook een puntzak frieten met mayonaise extra bij bestellen voor €2,75***

Gasterij “De Oale Marckt” is gevestigd in het centrum van Wierden aan de oude
veemarkt (de welbekende Jennechies markt). U kunt hier lunchen, een kop koffie/thee drinken,
borrelen en/of dineren. Heeft u iets te vieren ook dat kan in ons restaurant. Ook beschikken wij
over een bovenkamer waar u kunt vergaderen of een receptie/feestje kan geven. Informeer
naar de mogelijkheden of kijk op www.oalemarckt.nl. U kunt op onze website ook alvast de
menukaart bestuderen of eventueel een reservering doen.

De Wierdense Wijnhandel is een webshop, maar wij hebben ook voorraad op de
bovenkamer van “De Oale Marckt”. Dit kan tevens ook gebruikt worden voor een wijn/spijs
avond. Heeft u zin in een lekker wijntje voor thuis op de bank, kijk dan op onze webshop of kom
gerust eens langs. We verkopen niet alleen betaalbare wijnen maar ook streekproducten zoals
Varushka en Kozakkenruter. Heeft u een leuk cadeau nodig, ook dat kan bij ons. Kijk op
www.wierdensewijnhandel.nl of kom gerust langs om zelf een cadeau samen te stellen en
vraag wat de mogelijkheden zijn.

