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Goedenavond, 

Van harte welkom in Restaurant Old Skool. 
Wij gaan ervan uit dat u een mooie keuze uit de kaart kunt maken. 

Mocht u bijzondere wensen hebben dan verneemt ons team dit graag van u 
zodat we hier correct op kunnen inspelen. 

Namens ons hele team wensen we u een fantastische avond toe.

Menu Old Skool 
3 gangen door u gekozen € 36,50 

    old    
HARING 

HARING-APPEL-BIET-ZURE ROOM 

STAARTSTUK 
gerookt Iberic0 staartstuk-wortel-doperwt 

Rabarber 
rabarbercompote-hangop-crumble-basilicum 

New  
tonato vitello 

tartaar van kalf-geroosterde tonijn 

roodbaars 
roodbaars-couscous-tomaatantiboise 

Pavlova 
pavlova-rood fruit-mascarpone 

Veggie 
meloen 

meloen-tomaat-feta 

tricolore 
aardappel-doperwt-wortel 

Kaas 
3 soorten ambachtelijke kazen
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a la carte 

Vooraf 
oester  
fine claires-sjalot-citroen    € 16,50 

Carpaccio  
runder Carpaccio-truffelmayonaise-parmezaan € 16,50 

Makreel 
Makreelfilet-komkommer-mierikswortel  € 17,50 

tussen 
eend 
eendenborst-wortel-kersen    € 19,50 

coquille 
coquille-rode ui-appel-balsamico   € 18,50 

Hoofd 
Zalm 
Gebakken zalm-bimi-aardappel    € 26,50 

Ossenhaas 
ossenhaas-witlof-doperwten    € 29,50 

Tomahawk 
voor de echte vleesliefhebbers (voor 2 personen) € 72,50  

Na  
Kaas 
5 soorten ambachteijke kazen    € 14,50 

Framboos 
Witte chocolade-framboos-verveine   € 12,00

Menu van de chef 
Laat u verrassen met een 4-,5- of 6 gangen diner.  
U geeft aan waar u niet van houdt en de keuken  
maakt een mooi menu. 

menu is uitsluitend per tafel te bestellen. 

4 gangen € 52,00 
bijpassend wijnarrangement € 30,00 

5 gangen € 62,00 
bijpassend wijnarrangement € 38,50 

6 gangen € 72,00 
bijpassend wijnarrangement € 47,00
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Docqmans Bock - Bockbier zoals het hoort. Robijnrood met een vast schuimkraag.  
Zoet maar niet overdreven. Vol en mild met aan aangenaam zacht bittere afdronk.  
Bovengistend 7,5%  
€ 4,50 

Docqmans Blond - De kleur van het bier doet de naam eer aan, amber- blond  
met een witte schuimkraag. 7,5% alcohol en een fruitig aroma met  
tonen van mout en hop. De toets van vanille komt mooi naar voren in zijn smaak.  
€ 4,50 

Docqmans Dubbel - Roodbruine hazelnootkleur met een rijke volle schuimkraag.  
8,0 % alcohol, fruitig en licht gerookt aroma. De smaak is volmondige  
en mild met toetsen van rozijnen en chocolade, mooi in evenwicht.  
€ 4,50 

westmalle tripple 
complex bier met veel fruitigheid, de afdronk is lang, droog en aangenaam bitter. 
€ 5,00 
  
westmalle dubbel 
fruitig en licht met een lange droge afdronk. 7% alcohol en heerlijk met een  
mooi stuk vlees of bij het kaasplateau. 
€ 5,00 



MOUSSEREND 
         Prijs per glas  Prijs per fles 

* Castelnau Brut Reserve Champagne      
Is het echt tijd voor een feestje? 
Geniet dan van deze prachtige champagne. 
Mooie zachte mousse en elegant in balans.        € 65,00 

* cava arte latino brut, 
methode traditionelle, catatonie, spanje    € 7,50 

*limontonica 
Zomers fris aperitief met limoncello, tonic en basilicum  € 8,50 

*Hendriks Gin 
de beste klassieker onder de gin soorten.  
geserveerd met fevertree tonic en komkommer   € 10,00 

*Seedles Gin Spice 94 
zonder alcohol met veel smaak.  
tonic en roze peper       € 6,00 

*seedles gin Garden 108 
Eveneens alcohol vrij met mooie groene tonen 
Geserveerd met komkommer      € 6,00 

   
*Cranberry 
Cranberrysap, appelsap en munt     € 6,00 

*Watermeloen 
Watermeloen, kokoswater, citroengras    € 6,00 

a
p 
e 
r 
i 
t 
i 
e 
f 



w 
i 
j 
n 

WIT 
         prijs per glas  PRIJS PER FLEs 
*Prinz sur Lippe, riesling, sachsen, duitsland, 2016 
een frisse witte wijn voor dit voorjaar. 
Muscaat en bloemig en in de geur typisch riesling.              € 6,00  € 30,00 

* delas, viognier, rhone, frankrijk, 2016 
witte wijn met een verfrissende smaak van citrus aangevuld 
met abrikoos en een iets zacht kruidige toon. 
Een rijke, royale wijn met frisheid en mineraliteit.             € 6,00   € 30,00 

*Pouilly fume, mise au Domaine Treuillet, loire, Frankrijk, 2016 
Zeer aromatisch en tegelijk fijn in de mond, kruidig, gele perzik en  
zelfs een tikje framboos. Het geheel is bijzonder evenwichtig en erg 
 representatief voor de bekende appellatie Pouilly Fumé.     € 40,00 

* Poggiotondo Vermentino, toscane, talie, 2016 
Veel finesse en bijzonder zuiver, hints van geel fruit en mineralen. 
Een fijne maaltijdwijn die en fruitrijp is en tegelijk fris is.    € 45,00 

* Nisia, verdejo, Rueda, Spanje, 2016 
de wijn is gemaakt van 100% Verdejo van oude stokken. In combinatie met  
de lage opbrengst zorgt dit voor intense aroma’s van tropisch fruit, perziken 
en citrus.            € 40,00 

* Inedito Blanco, Rioja, Spanje, 2014 
een elegante, frisse en aromatische wijn van 100% garnache blANCA. 
 VAN 40 JAAR OUDE WIJNSTOKKEN. Aroma’s van wit fruit, groene kruiden en een  
mooie mineraliteit. De wijn heeft 5 maanden in franse eiken vaten gerijpt.  € 50,00 

*Oldenburg, Chardonnay, Stellenbosch, zuid-afrika, 2015 
aroma’s van limoen, citroen en kruisbessen. de houtinvloed wordt  
weergegeven als subtiel geroosterde amandelen.      € 40,00 

*the artisan collection, Steen, chenin blanc, Zuid-afrika, 2016   
van deze wijn worden er maar 1500 flessen gemaakt. Een mooie wijn  
waarvan de druivenstokken voor deze wijn meer dan 70 jaar oud zijn.   € 45,00 
         

* Frankland estate ‘isolation ridge’ chardonnay,  
australie, 2013 
een elegante frisse chardonnay, die indien hij van  
puligny montrachet zou komen minimaal dubbel zo duur zou zijn.   € 65,00 

* Mahi twin valleys vineyard, chardonnay, marlborough, 
New Zeeland, 2013 
de druiventrossen worden in hun geheel geperst en het druivensap 
gist op frans eiken vaten. daar blijft hij 11 maanden daarna rijpt de wijn  
langzaam verder op de “lies” in inox vaten. 
een schoolvoorbeeld van een frisse, intense, fruitgedrevene chardonnay 
nieuwe stijl.           € 60,00  
          



          

Rood 

         prijs per glas  PRIJS PER FLES 
*weingut Karp-Schreiber, regent, mosel, duitsland, 2016 
Mooie lichte wijn, heerlijk bij visgerechten en we serveren de  
wijn licht gekoeld.        € 6,00  € 30,00 

*Colle Corviano, montepulciano d’ abruzzo, Italie, 2016 
De wijn is heerlijk vol, zacht en hinten van vanille. Dit gaat gepaard 
met rijp donker fruit, en een vleugje chocolade. de afdronk is lang 
en heel zacht.         € 6,00  € 30,00 

*Guidobono, Barolo le coste di monforte DOCG, Italie, 2013 
Klassieke nebbiolo met lumineuze kleur en aroma’s van fijn rood fruit. Het pallet 
rijk met prachtige mineraliteit en elegante tannines.     € 85,00  

* Inedito, Rioja, spanje, 2015 
een mooie cuvee van tempranillo, graciano en granache. 
aroma’s van rood fruit, specerijen en kruiden. 14 maanden  
houtrijping van frans eiken.         € 35,00 

* breca, 100% garnacha, calatayud, spanje, 2013          
Afkomstig van 80 jaar oude wijngaarden. 21 maanden gerijpt op frans eiken.  € 45,00 
Volle wijn, zwart fruit en een prachtige lange afdronk.  

* Mezzek, Mavrud, Thracian Valley, Bulgarije, 2016 
Mavrud is de populaire blauwe inheemse druif van Bulgarije. 
 Gekonfijte rode en zwarte kers, impressies van drop en kruiden.            € 35,00  

*Snow mountain, the mistress, Wellington, zuid-afrika, 2017 
mooi lichtvoetig, kracht en elegantie, viooltjes, chocolade en koffie. 
Heerlijk rijp en soepel met goede tannines.     € 6,00  € 30,00 

*Oldenburg, cabernet sauvignon, stellenbosch, zuid-afrika, 2013 
de wijn is doorspekt met krachtige aroma’s en rood fruit. de wijn is stevig met een  
flinke zuurgraad en rijpe tannines        € 45,00 

* Miette, shiraz, barossa valley, australie, 2012 
is een nieuwe wijn van top wijnmaker peter schell, 
ook eigenaar van het magnifieke domein spinifex.  
volmondig mooi geconcentreerd en heel typisch shiraz 
boordevol rijp donker fruit en fijne kruiden.       € 45,00 

* main divide, pinot noir, canterbury, nieuw-zeeland, 2014 
rijpe, tannine, mantel van chocolade en specerijen, 
pure pinot noir!          € 55,00 
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Dessert wijnen       PRIJS PER GLAS   

* San Pedro, Late Harvest Riesling, Chili, 2014  
Een heerlijke Riesling met een strogele kleur.  
In de geuren tonen van peren en perziken. Mooi fruit met  
een lange aangename afdronk van honing en citrus.   € 6,00  

* Rietvallei, Red Muscadel, Zuid-Afrika, 2014  
Is een volle en rijke dessertwijn maar toch zacht.  
Een bloemig muscat boeket in de neus met typische  
zoetheid van rozijnen.      € 6,00  

* Bertola, Pedro Ximenez Sherry, Spanje  
Een lichte aroma van rozijnen en het is bijna stroop.  
Een volle en krachtige sherry met een zeer zoete smaak.  € 6,00  

* Moscatell Reserva Especial de Rotlan Torra, Priorat. Spanje 
Nootachtige tonen, zoet maar wel lekker fis.    € 6,00 
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THEE  
€ 4,50  

Fabulous hightea is een losse thee waar de puurste en kleurrijkste ingrediënten samen komen, 
zonder toe- voegingen van suikers of E-nummers.  

Earl Grey - Zwarte thee met bergamotolie  

English Breakfast - Zwarte thee melange  

Rooibos Exclusief - Gevoelige bloesems vleien deze samenstelling van zoete rooibos thee met  
exotische mango en passievrucht.  

Aardbei-Room - Aardbeistukjes, aardbeiblaadjes en met een zachte romige smaak.  

Sinaasappel-Chocola - Groene thee met citrusschil, sinaasappel, zonnebloemblaadjes, 
appelstukjes en cacaokernen  

Oui Oui Paris! - Een bijzondere witte thee met lavendel en een vleugje vanille  

Green vs Mint - Groene gunpowder thee met Nana munt.  

Herbal Fresh Breeze - Puur natuur! In deze kruidenmix wordt verse Nana munt aangeraakt     
door een fruitige aromatische noot van vlierbessen.  

Samengestelde koffie  
€ 9,50 

Franse koffie     espresso, Grand Marnier, room  

Italiaanse koffie    espresso, Amaretto, room  

Ierse koffie     espresso, Jameson Irish Whiskey, room  

Jamaicaanse koffie    espresso, Tia Maria, room  

Spaanse koffie    espresso, Licor 43-room 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Likeuren  
€ 6,00 per glas  

Grand Marnier  
Amaretto  
Tia Maria  
Licor 43  
Baileys 
Cointreau  
Limoncello  
Frangelico  
Dom Benedictine  
Drambuie  
Sambucca  
Kahlua 

Special 
Jan Limoen, de limoncello uit Ooijen. 
Citroenen uit Sorrento. Gerijpt op de Italiaanse zonnestralen, gevangen in een fles. 

Gin 
hendriks gin € 7,50 
Jan Jajum gin uit ooijen € 7,50 

Whiskey  
Glenfiddich 12 years € 8,50 
Glenmorangie 10 years  € 8,50 
Jameson Irish whisky € 7,50 
Jack Daniëls € 7,50 

Calvados  
calvados prestige € 7,50 

Cognac  
Remy Martin VSOP € 7,50 

Rum  
Bacardi € 6,00 

Grappa  
Nonino Moscato € 6,00  
Nonino Chardonnay € 6,00 


