Afhaal menukaart, bestellen: 0546-571289 bezorgkosten € 2,00 per persoon
Voorgerechten
Pluk zalm van de smoker, gerookte heilbot en tonijn met mousse van makreel
en een met ragfijne venkel salade op een Bubble wafel
Limoen-dille saus en parels van limoen € 14.50
Carpaccio van rundvlees met Enters neagelholt, schaafsels van oude kaas,
rucola, pijnboompitten en balsamico dressing € 10.50
Gegrilde champignons gegratineerd met geitenkaas, truffelmayonaise
en een toefje sla € 9.50 (V)

Salade ”De Oale Marckt” diverse sla soorten met stukjes kruidig gebakken
kipdij spekjes en pittige peppadew mayonaise € 11,50
Wild assortiment van huisgemaakte wild producten. O.a. zwijnham, droge worst
van wild, bakleverworst van wild en romige pate. Met een pompoenchutney en
toefje pluksla €15,00

Soepen geserveerd met stokbrood en smeersels
Hoarlese mosterdsoep met gerookte zalm € 6.50 (kan vega)
Tomatensoep met een groente salsa en knoflook croûtons € 5.50 (vega)
Romige pompoensoep met prei ringen, knolselderij en worstjes € 7.50 (kan vega)

Oven aan….. Oale Marckt komt er aan. € 11,50 p.p.
Ovenschotels die thuis in de oven bereid worden op 170c’. dus geen smerige
pannen of veel afwas.
Een heerlijke gevarieerde een-pans maaltijd vers en smaackelijk bereid door
onze koks.De vertrouwde kwaliteit van De Oale Marckt zo uit de schaal op het
bord met en gezellig met elkaar eten.
Ovenmaaltijd. Vis stoofpotje met bieslook-witte wijn saus, broccoli, puree.
Ovenmaaltijd. Pulled Pork met blokjes zoete aardappel, verse boontjes,
oversmolten met cheddarkaas en een streepje chilisaus
Ovenmaaltijd. Twentse Bierstoof van Reggedal rundvlees met rodekool en
aardappelpuree

Hoofdgerechten (incl. friet en rauwkost)

Gegrilde moot verse zalm met romige lintpasta en groente. € 19.50
Zeebaars filets met gebakken gamba’s met daarbij een smeuïge risotto met
een vleugje saffraan € 23.50
Schnitzel met gebakken champignons, ui, en spek € 17,50
Spareribs met 2 dipsausjes. € 17,50
Biefstuk puntjes met pepersaus en gebakken champignons. € 19,50
Wild “mix” van Hertenbiefstuk, reefilet, wildzwijn en worstje van wild.
Geserveerd met een klassieke stroganoffsaus € 25.50
Mix grill van varkenshaas, biefstuk, spiesje van veldhoeve kip en spareribs
met een peper saus geserveerd € 21.50
Entrecotes van de grill (275 gram) met een uitjesjus € 25.50
Artisjokbodem gevuld met Pulled jackfruit en gegratineerd met geitenkaas
Truffeljus en couscous.(V) € 17.50

Lunchen aan huis of op de zaak.
Belegde Broodjes
Stokbroodje, ruim belegd met gerookte zalm, pluksla, roomkaas en kappertjes, dille
dressing € 9,50
Jennechie’s stoet, Twee dikke plakken boerenbruin met huisgemaakte tonijnsalade en
kerstomaatjes € 8,00
Twee dikke plakken boerenbruin met gebakken appeltjes, walnoot en honing, gegratineerd
met romige geitenkaas € 8,00
2 snee brood met 2 ambachtelijke kroketten en mosterd € 7,50
Stokbroodje ’gezond’ , alom bekend € 7,50
Petit France
Stokbroodje met rauwe ham, ui, champignons brie, warm uit de oven € 8,50
Stokbroodje Carpaccio, dun gesneden rundvlees met kaas, pijnboompitten
ruccola en balsamico dressing € 9,50
Stokbroodje met warmvlees, gebakken champignons en ui
een gebakken ei en pinda saus € 10,00
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 € 12,50
Uitsmijter “De Oale Marckt “
2 snee brood, wit of bruin, met beenham, 3 gebakken eieren en gesmolten kaas € 8,75

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 € 11,50
Salade Niçoise
Tonijn, partjes ei, kerstomaatjes, en rode uienringen
op een rauwkost met milde mosterddressing € 11,50
Salade à l’ Italiene
Diverse slasoorten met buffel mozzarella uit Denekamp, tomaat, coppa di Parma en
romige pesto dressing € 10,50

***U kunt bij uw lunchgerecht ook een puntzak frieten met
mayonaise
extra bij bestellen voor €3,00***
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 € 10,50
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 € 10,50

Smoothie …Groot glas met 100% vers fruitsap
In de smaken: Ananas & kiwi of Aardbei & Banaan

€ 4,25

