Olliemölle’s
Wild Traiteur Service
Ervaar thuis de wild beleving. Exclusief en smaakvol.
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NU THUIS GENIETEN VAN HET
wildseizoen MET de Olliemölle!

Liefhebbers van heerlijke wildgerechten en bijpassende wijnen kunnen dit seizoen
genieten van de Wild Traiteur Service van de Olliemölle uit Borculo.
Kies voor het wisselende Drie Gangen Wild Menu of bepaal uw eigen Traiteur Menu.
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3 Gangen Wildmenu

Geserveerd met zuurdesembrood, boerenboter & friandises.
Wisselend 3 gangen Wild Verrassing Menu – afhankelijk van het wild aanbod
De gerechten zijn dusdanig voorbereid zodat u deze thuis met behulp van de
bijgeleverde, duidelijke instructies snel en eenvoudig kunt voltooien.
Genieten dus!

€ 33,50 per PERSOON
Op de andere zijde vindt u bijpassende wijnen en het Traiteur Menu.

BESTELLEN? 0545-276556 of info@olliemolle.nl
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Naast ons 3 gangen wildmenu bieden wij onderstaande gerechten los aan.
U kunt zelf uw eigen menu bepalen. Neemt u een voor-, hoofd- en dessert? Dan krijgt u er
van ons heerlijk zuurdesembrood met boerenboter & friandises voor bij de koffie bij.

Voorgerechten: € 9,50
Huisgemaakte wildpaté – uienconfijt – salade
Hertencarpaccio – pesto – rucola – pijnboompit
Rillette wilde eend – kweepeer – beukenzwam – mosterdcrème
Wildbouillon – garnituren – voor 2 personen
Geconfijte ganzenlever – appel - brioche (supplement 2,50)
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Hoofdgerechten: € 17,50
Ree stoof – mousseline – rode kool – jus van ree
Hertenwang – pastinaak – spruiten – meloesui – jus van hert
Fazantfilet – romige zuurkool – gegrilde spek – chipolata – calvadossaus
Hazenpeper – klassiek geserveerd – kruidkoeksaus

Dessert: € 7,50
Bavarois bosvrucht – chocolade – yoghurt
Crème Caramel – Amandel meringue – spongecake - gezouten caramel
Boerenkaasjes van Daalwijk – chutney – vijgenbrood (supplement 4,50)
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Bijpassende wijnen:

Bestellen & afhalen

Contesse Prosecco, Veneto, Italië 0,2L Piccolo – 9,50
Cava de Pro, Brut, Catalonië, Spanje 0,75L – 19,50

Afhalen kan op donderdag t/m zondag tussen
17:00 & 20:00 uur. Bestellen voor 16:00 uur voor
afhaal op dezelfde dag. U kunt uw bestelling doorgeven via 0545-276556 of info@olliemolle.nl
en bij afhalen betalen met de pin of contant.

Coeur de Montagne, (Sauvignon /Grenache Blanc) Languedoc, Frankrijk - 13,50
Vescovi (Chardonnay) Verona, Italië - 13,50
Bodegas Cuatro Rayas, Camino del Sur (verdejo), Rueda, Spanje - 13,50
Les Domaine Auriol, Belles Sud Rouge (Grenache & Syrah) Languedoc, Frankrijk - 13,50
Bodegas Sommos, Glarima Tinto (Merlot, Tempranillo) Barbastro, Spanje - 13,50
Bodegas Orvalaiz Tinto (Tempranillo & Garnacha), Navarra, Spanje - 13,50

De bestellingen kunnen afgehaald worden in onze naastgelegen ‘Galerie’ (Lange Molenstraat 15 Borculo).
De gerechten worden koud meegegeven, met een
instructie hoe deze snel opgewarmd kunnen worden.

