
Koffie      
Cappuccino 
Koffie verkeerd    
Latte Macchiato      
Espresso      
Dubbele espresso    

Losse thee: 
English Breakfast • Lady Grey • Champagne Cassis • 
Bosvruchten • Japanse Sencha Citroen •  Rooibos  
      
Verse Muntthee     
Verse Gemberthee    
Verse Gember-Muntthee   
 

Appeltaart    
Seizoenstaart 
(laat je verrassen en proef onze huisgemaakte taart)
Toef slagroom

Tony’s warme of koude chocolademelk  
Toef slagroom
Karnemelk     
Karnemelk & verse jus    
Verse Jus d’orange     
Schulp Bio appelsap     
Schulp Bio appel-perensap

Frisdrank met prik
Coca Cola regular • Coca Cola zero • Coca Cola light • 
Fanta • Cassis • Sprite • Rivella • Fuze Tea sparkling 

Fuze Tea (IJsthee zonder prik)
Groene ijsthee • Perzik Hibiscus • Mango Kamille

Verfijnde soda’s
Finley Tonic • Finley Ginger ale • Finley Bitter Lemon

Chaudfontaine natuurlijk mineraalwater 
Chaudfontaine bruisend natuurlijk mineraalwater

Welkom bij OER.
Brasserie OER. is het kloppend hart van natuurgebied het 
Holtingerveld en is dé ideale plek om wat te drinken of te eten en 
te genieten van de omgeving.

Het hele jaar is er in het natuurgebied rond Brasserie OER. wat te 
beleven. Neem één van de verrassende belevingsroutes en wie 
weet komt u op de hei de Holtinger Schaapskudde tegen. 
Vanaf Brasserie OER. is het niet ver lopen naar de beroemde 
Hunebedden van de Havelterberg. 

Toegangspoort Holtingerveld is de entree van het natuurgebied. 
Kinderen kunnen heerlijk spelen bij het waterstroompje of ravotten 
op de grote heuvels. En voor wie van een sportieve uitdaging 
houdt zijn er volop wandel, hardloop en MTB-mogelijkheden in het 
gebied. Meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Openingstijden
Brasserie OER. is tijdens de zomermaanden geopend 
van woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur 
en in het weekeind van 10 tot 18 uur.

Brasserie OER.
Van Helomaweg 18
7971 PX Havelte
info@brasserieoer.nl
Telefoon: 05 21 72 59 70

www.brasserieoer.nl
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Koffietijd

Sap, Zuivel & Fris

Taart - Vers en met liefde bereid!

Koffie & Thee



Onze biologische wijnboeren geven de natuur alle ruimte. 
Dat levert gezonde wijnranken op. die diep wortelen en het beste 
uit de grond halen. Tussen de wijnranken groeien net als vroeger 
bloemen en kruiden, vliegen lieveheersbeestjes en zoemen de 
bijen. Dat alles maakt onze wijnen extra bijzonder en smakelijk!

Van de tap
Hertog Jan Pilsener (25 cl)
Hertog Jan Weizener (30 cl)

Speciaal
Leffe Blond (6,6%)
Leffe Bruin (6,5 %)
Trippel Karmeliet (8,5%)

Alcoholvrij   
Jupiler 0%  
Hoegaarden Radler Citrus 0%

Wit     
The Green Wine Company Airen Sauvignon Blanc
Herkomst: La Mancha (Spanje)
Een lichtgele, frisse en fruitige witte wijn
 
Sweet
The Green Wine Company Sweet
Herkomst: La Mancha (Spanje)
Biologisch geteelde Airen druif
Fris van smaak met een zoete afdronk
 
Rood
The Green Wine Company Tempranillo
Herkomst: Spanje
Een robijnrode wijn, met rijp bosfruit en kruiden

Rose
The Green Wine Company Tempranillo Rosé
Herkomst: Spanje
Deze mooie rosé is een aangename, fris, 
fruitige rosé wijn

Fles Wijn
Onze wijnen kun je ook per fles kopen

Onze borrelhapjes worden geserveerd op een 
gezellige plank. Kies wat je lekker vindt!

Broodplank
Verschillende soorten brood met lekkere smeersels

OER plank     
Een Oerhollandse borrelplank met Drentse worst, 
bitterballen, brood met lekkere smeersels, diverse 
kazen, nootjes en olijven

Bitterballen     
Acht lekkere bitterballen begeleid door mosterd
die nog door Abraham gevonden is.

OER. Dé ideale plek
voor een oergezellig 

feestje met familie
en/of vrienden. 

Informeer naar de 
mogelijkheden!
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Borreltijd

BorrelplankenWijnen

Bieren



Huisgemaakte OER soep   
Soep van het seizoen met een stevige snee Oerbrood

OER friet     
Heerlijke OER friet van verse aardappels 
met zeezout en saus naar keuze

OER friet met 2 kroketten!

OER burger (Weideburger)
Vlees uit onze provincie op een heerlijk Bagnat 
broodje met verschillende soorten sla, komkommer, 
rode ui, tomaat en smokey BBQ saus, geserveerd
met onze  OER  friet
 
Pannenkoekjes (3 stuks)   
Volgens OER hollands recept. Lekker op elk moment
van de dag; met stroop, jam en poedersuiker

Flatbread gegrilde groenten   
Met tomatensalsa, groenten van het seizoen en
gegratineerde kaas

Flatbread shoarma     
Met aioli, shoarma, paprika, ui, champignon en kaas

OER omelet met een stevige snee Oerbrood:
Omelet gegrilde seizoensgroenten (vegetarisch)  
Omelet gerookte zalm met champignons en bosui

Salade vis*
Verschillende soorten sla, met zalm, tonijn, rode ui, 
kappertjes, ei en mosterd/dille dressing 
  
OER salade*    
Wisselende salade. Vraag er naar bij onze bediening

*Salades worden geserveerd met een stevige snee Oerbrood

 

Gerookte zalm
Sandwich van Oerbrood met bieslook roomkaas, 
gerookte zalm, verschillende soorten sla, rode ui, ei, 
kappertjes, afgemaakt met mosterd/dille dressing

Krokante kip    
Sandwich van Oerbrood met tomatensalsa, 
krokante kip, verschillende soorten sla, komkommer 
afgemaakt met smokey BBQ saus

Brie     
Sandwich van Oerbrood met pesto, brie, 
verschillende soorten sla, walnoot, zongedroogde 
tomaat, afgemaakt met balsamico dressing

2 Kroketten OER brood
Oerbrood met rundvleeskroketten en mosterd

OER tosti’s; om je vingers bij op te eten...
Tosti met brie, frambozenjam en spek
Tosti ham en/of kaas (met Oerbrood)
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Etenstijd

Oerbrood (bruin of wit)

Uit onze keuken

Kindertijd

Allergie? Vraag onze bediening om advies
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Boterham met pindakaas 
Wie is er niet groot mee geworden...

Boterham met frambozenjam

Pannenkoekjes (3 stuks) 
met stroop, jam en poedersuiker
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Tosti (Oerbrood met ham en/of kaas en ketchup)

Eén snee Oerbrood met een kroket
en natuurlijk saus 



Huisgemaakte OER soep   
Soep van het seizoen met een stevige snee Oerbrood

OER friet     
Heerlijke OER friet van verse aardappels 
met zeezout en saus naar keuze

OER friet met 2 kroketten!
 
Pannenkoekjes (3 stuks)   
Volgens OER hollands recept. Lekker op elk moment
van de dag; met stroop, jam en poedersuiker

2 Kroketten OER brood
Oerbrood met rundvleeskroketten en mosterd

OER tosti’s; om je vingers bij op te eten...
Tosti met brie, frambozenjam en spek
Tosti ham en/of kaas (met Oerbrood)

Tosti (Oerbrood met ham en/of kaas en ketchup)

Eén snee Oerbrood met een kroket
en natuurlijk saus

Boterham met pindakaas 
Wie is er niet groot mee geworden...

Boterham met frambozenjam

Pannenkoekjes (3 stuks) 
met stroop, jam en poedersuiker
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Ietsje minder tijd...
Bericht uit onze keuken

Kindertijd

Allergie? Vraag onze bediening om advies

Vandaag hebben wij een iets kleinere kaart dan u van ons gewend 
bent. We hebben deze om u, op een dag als vandaag, zo goed en 
zo snel als mogelijk te kunnen bedienen! Dank voor uw begrip 
hiervoor.

OER. Dé ideale plek
voor een oergezellig 

feestje met familie
en/of vrienden. 

Informeer naar de 
mogelijkheden!


