
Bestelinformatie: Bij te boeken via oesterdam.nl/restaurant/take-out/ of 
restaurant@oesterdam.nl / +31 (0)166 607 452. Vermeld bij uw bestelling 
uw keuze(s), aantal, gewenste datum, gewenste afhaalmoment, e-mail en 
telefoonnummer. Afhalen in het restaurant op het door u gekozen tijdstip.

Dinner
To go

Villa Hotel Afhalen 7 dagen per week

Zeven dagen per week kunt u kiezen uit zes verschillende  

heerlijke gerechten. Af te halen in het restaurant op het voor  

u gewenste tijdstip.  

U kunt kiezen uit de volgende afhaalmomenten : 

ma t/m do:                  |                . | 18.00 u. |                  |   

Vrij - za - zon:  17.00 u. | 17.30 u. | 18.00 u. | 18.30 u. | 19.00 u.

KEUZE 1 
Coq au vin | € 19½  

met krieltjes, brood, boter en groene salade

 

KEUZE 2 
Boeuf bourguignon | € 19½  

met een aardappelmousseline, brood, boter en groene salade

 

KEUZE 3
Melanzane parmigiane | € 19½

met brood, boter en groene salade

 

KEUZE 4 
Oesterdam Burger | € 19½  

met Zeeuws rund, truffel jus, botersla, huisgedroogde tomaat,  

krokante panchetta, oude kaas en verse friet 

 

KEUZE 5 
Poké bowl | € 15½  

met sushirijst, zalm, avocado, soyabonen, wortel zoetzuur, 

lente ui, ponzu en sriracha mayonaise

 

KEUZE 6 
Caesar salade | € 14½  

met geroosterde kip, little gem, asjovis, panchetta kruim,  

kalamata olijf en parmezaan

Heerlijk
tafelen

Hotel Bezorgen Vrijdag & zaterdag

Voorgerecht

Pompoen currysoep
of

Soep van gepofte paprika

 

Hoofdgerecht

Kalfssukade en lende
Pompoencrème | Groene groenten | Piccalilly | Kalfsjus

of

Zeebaars op de huid gebakken
Knolselderij crème | Groene groenten | Antiboise

of

Melanzane parmigiane
Aubergine | Tomaat | mozzarella | Parmezaan

Dessert

Oreo 
Mousse | Cumble | Merengue | Gel van munt

Geef uw menukeuze aan bij uw bestelling. 

3-Gangen menu  

€ 35

Op vrijdag en zaterdag kunt u als hotelgast genieten van 

een smaakvol 3-gangen diner. U kunt kiezen uit de volgende 

bezorgmomenten: vanaf 18.00 u. | 18.30 u. | 19.00 u.

Bestelinformatie: Bij te boeken via oesterdam.nl/restaurant/take-out/ of 
restaurant@oesterdam.nl / +31 (0)166 607 452. Vermeld bij uw bestelling 
uw keuze(s), aantal, gewenste datum, gewenste tijdstip, e-mail en  
telefoonnummer. Afhaal/bezorging vanaf het door u gekozen tijdstip.

Dranken
Bubbels

Cava Oesterdam  € 37½

Champagne Oesterdam (Blanc de Blanc) € 75

Speciaalbieren

Oesterdam speciaalbier pakket € 12½½ 
4 speciaalbieren: IPA, Blond, Tripel & Pils

	 fles

Breakfast
To go

Villa Hotel Afhalen 7 dagen per week

Bestelinformatie: Bij te boeken via oesterdam.nl/restaurant/take-out/ of 
restaurant@oesterdam.nl / +31 (0)166 607 452. Vermeld bij uw bestelling 
het aantal, gewenste datum, e-mail en telefoonnummer. Afhalen in het 
restaurant tussen 08.00 - 10.00 uur.

€ 19½

Dagelijks stellen wij een heerlijk verse ontbijtbox voor u samen.  

Af te halen in het restaurant tussen 08.00 en 10.00 uur.

ONTBIJTBOX:  Jus d’orange | Smoothie | 

Boter | Pata negra | Gerookte kipfilet |  

Gerookte zalm | Eiersalade | Filet Americain |  

Belegen kaas | Brie | Vers fruit | Yoghurt | 

Croissant | Pistolet | Desembrood

Enjoy our Special 

Take out
Dagelijks bereiden onze chefs diverse heerlijke gerechten. 

Min. 1 dag vooraf reserveren

Villa Afhalen Vrijdag & zaterdag

www.oesterdam.nl      @oesterdam   @oesterdam   #oesterdam


