
MENUKAART



MOOI DAJ D’R BINT

*Wij zijn op de hoogte van de allergenenwetgeving. Vraag voor meer informatie aan een van onze medewerkers.

IETS TE VIEREN OF 
TE ORGANISEREN?
Bent u op zoek naar een gezellige, 
sfeervolle serre tot +/- 100 personen, 
of naar een gezellige zaal tot +/- 125 
personen? Dan zou u zomaar bij ons 
op het goede adres kunnen zijn!

• Brunchen 
• Koffietafels 
• Diners 
• Koud- en warm buffet 
• Hapjesbuffet 
• Barbecue (binnen en buiten) 
• Stamppotten 
• Vergaderingen 
• Oud Hollandse Spellen 
• Kleine overdekte speelruimte 
• Speeltuin 
• Catering

Café-restaurant Rouwers is een horecabedrijf gelegen in het Twentse landschap, aan 

de provinciale weg Ootmarsum - Denekamp. De afstand tot het eeuwenoude plaatsje 

Ootmarsum, met zijn vele bezienswaardigheden, is slechts een ruime kilometer. 

Het horecabedrijf is al diverse generaties in handen van de familie Rouwers. Rouwers staat 

bekend om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en de gezellige sfeer. Wij bieden u 

een prachtige ligging, ruime parkeerplaats, gezellige kindvriendelijke speeltuin, kleine 

overdekte speelruimte, barbecuegelegenheid (zowel binnen als buiten), ruim terras 

(zowel voor als achter), zaal tot circa 125 personen en een serre tot circa 100 personen 

met uitzicht op de speeltuin en het prachtige Twentse coulissenlandschap. Geniet van 

gastvrijheid op z’n Twents!



Mandje brood  4,00
Geserveerd met kruidenboter,  
knoflooksaus en tapenade

Bitterballen (6 stuks)     3,60 

Kipnuggets (6 stuks)  3,60

Kaassoufflés (6 stuks)  3,60

Bittergarnituur (6 stuks)  3,60

Garnalen croquetten (6 stuks)   7,00

Mini bamihapjes (6 stuks)  3,60

Mini nasihapjes (6 stuks)  3,60

Rouwers Garnituur  8,00
Verrassingsschaal met diverse hapjes

Glutenvrije hapjes (6 stuks)   4,50 

Vegetarische hapjes (6 stuks)  4,50

Kaasplankje  7,50

Portie kaas  4,50

Alle gerechten met het       -icoon zijn vegetarisch.

Stokbrood gerookte zalm  8,50

Stokbrood carpaccio  9,00

Stokbrood gezond  5,50

Stokbrood filet americain  5,50

Stokbrood ham  3,75

Stokbrood kaas  3,75

Stokbrood ham/kaas  4,25

Rundvleessalade  5,50
Geserveerd met toast en boter

Tomatensoep  5,00
Geserveerd met stokbrood

Soep van het moment  5,00 
Geserveerd met stokbrood

Tosti ham  3,25

Tosti kaas  3,25

Tosti ham/kaas  3,75

Tosti Hawaï  4,00

Uitsmijter ham  6,50

Uitsmijter kaas  6,50

Uitsmijter ham/kaas  7,50

Twee kroketten + brood  6,00

Kipsaté + brood  8,50

Gehaktbal + brood  4,50

Hollandse biefstuk + brood  12,00

Bietenburger + friet  10,95

LUNCHKAART (TOT 16:00 UUR)

LEKKER VOOR BIJ DE BORREL

EEN HEERLIJK
MANDJE BROOD!

Geserveerd met kruiden-
boter, knoflooksaus en 

lekkere tapenade!
HMMMMM!

Alle gerechten met het       -icoon zijn glutenvrij. 

4,00



VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Gerookte zalm  8,50
Geserveerd met een frisse 
salade, toast & boter

Garnalencocktail  8,50
Geserveerd met toast & boter

Rauwe ham + meloen  6,50 
Geserveerd met toast & boter
  
Mandje brood  4,00
Geserveerd met kruidenboter, 
knoflooksaus en tapenade

Rundvleessalade  5,50
Geserveerd met toast en boter

Tomatensoep  5,00
Geserveerd met stokbrood

Soep van het moment  5,00
Geserveerd met stokbrood

Bospaddenstoelen croquetten  6,50
Geserveerd met truffel-
mayonaise en een frisse salade
 
Carpaccio   10,00
Geserveerd met kaas en truffelmayonaise

Gebakken zalm  21,50
Geserveerd met vissaus

Wienerschnitzel  16,00
 
Zigeunerschnitzel  17,00
 
Schnitzel   18,00
Met gebakken champignons
   
Schnitzel  17,00
Met champignonroomsaus
   
Schnitzel   19,00 
Met gerookte zalm  
geserveerd met roomkaas

Schnitzel  18,00 
Gegratineerd met tomaat + kaas 
geserveerd met pesto

Boerenschnitzel  19,00
Met verschillende garnituren
 
Holsteiner schnitzel  17,00
Met een gebakken ei

Varkenshaas  19,00
Geserveerd met champignonroomsaus

Hollandse biefstuk   20,00 

Hollandse biefstuk   22,00 
Met gebakken champignons

Entrecôte  27,00
Geserveerd met kruidenboter

Spareribs  21,00
Geserveerd met chilisaus en knoflooksaus

Saté van varkenshaas  19,00
Geserveerd met kroepoek,  
Atjar Tjampoer en satésaus

Kipsaté  16,00
Geserveerd met kroepoek, 
Atjar Tjampoer en satésaus

Kippendijen  16,00
Geserveerd met boerengarnituur

Groentequiche  16,00
 
Crêpes  16,00 
Gevuld met spinazie en mozzarellakaas

Alle gerechten met het       -icoon zijn vegetarisch.

AL DEZE GERECHTEN WORDEN 
GESERVEERD MET BIJPASSENDE
GROENTE EN AARDAPPELGARNITUUR.



KAART VOOR DE KIDS (TOT 12 JAAR)

DESSERTS
Kaasplankje  7,50

Crème Brûlée   6,00
Geserveerd met vanille-ijs en karamelsaus

Tiramisu  5,50
Geserveerd met vanille-ijs
 
Vanille-ijs met warme Kersen  5,00

Vanille-ijs met verse Aardbeien  5,75
(Seizoensgebonden)

Vanille-ijs met Aardbeiensaus   4,00

Vanille-ijs met Advocaat  5,00

Vanille-ijs met Boerenjongens  5,00

IJs Agelo  5,50
Vanille-ijs met advocaat en boerenjongens

Dame Blanche  5,00
Vanille-ijs met warme chocoladesaus

Banaan Royaal  5,50
Vanille-ijs met banaan en 
warme chocoladesaus

Sorbet  5,50

Pudding  4,00

Espresso Martini  8,50
Vodka-Koffie-Vanille

Kinderijs  4,25
Vanille-ijs met aardbeiensaus en 
lekkere snoepjes

Friet  2,00

Friet speciaal  2,75
Met curry, mayonaise en uitjes

Friet oorlog  3,00
Met satésaus, mayonaise en uitjes

Bamischijf  2,00 

Kroket  2,00

Portie Kipnuggets (6 stuks)  3,60

Portie Kaassoufflés (6 stuks)  3,60
 

Frikandel  2,00

Frikandel speciaal  2,50
Met curry, mayonaise en uitjes

Knakworstjes (5 stuks)  3,60

Poffertjes (12 stuks)  3,60
Geserveerd met poedersuiker

Kids schnitzel + friet   8,50

Kids spareribs + friet   10,00

BINNEN OOK 
VERPAKT IJS 

VERKRIJGBAAR!



CAFÉ-RESTAURANT ROUWERS SINDS 1915

Aan het begin van de twintigste eeuw woonde 
het echtpaar Herman Rerink en Marie Bossink 
in een kleine boerderij even buiten Ootmarsum 
aan de weg naar Denekamp.

Herman was behalve boer ook kleermaker, snieder 
op z’n Twents en omdat zijn naam veelal werd 
afgekort tot Mans, kreeg hij al spoedig de bijnaam 
Sniedermans. Hun boerderijtje lag aan de voor die 
tijd drukke weg van Ootmarsum naar Denekamp 
en veel ‘reizigers’ vonden het maar wat prettig dat 
ze bij Sniedermans een kopje koffie of thee, ja zelfs 
een borreltje konden kopen. Dat gebeurde wel 
clandestien, maar wie zou hen ‘aanbrengen’?

In 1909 kregen Herman en Marie een officiële 
drankvergunning en stond niets een verdere 
exploitatie in de weg. Herman mocht dat helaas 
niet meer meemaken. Hij overleed te jong en liet 
zijn vrouw achter met het boerderijtje, met het 
cafeetje... en met de bijnaam Sniedermans.

Die bijnaam bleef. Daar veranderde ook Herman 
Rouwers, de tweede echtgenoot van Marie niets 
aan. Zij trouwden op 7 mei 1915.

Het echtpaar zag in de ‘horecasector’ wel toekomst 
en besloot een klein café te bouwen. Het kwam 
pal aan de straat te staan, goed in het zicht! 
Dat gebeurde tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918). Een vooruitstrevend echtpaar, dat 
bovendien voor opvolging zorgde. Van hun tien 
kinderen nam Gerrit Rouwers (1927-2004) het 
café over. Hij kreeg daarbij uitstekende assistentie 
van echtgenote Truus Steggink (1932-1994).

Sniedermans werd een bekend café voor vaste 
klanten, zoals de kloatscheeters, maar ook voor vele 
passanten. Gezelligheid stond hoog in het vaandel 
geschreven. En dan het liefst rond de kachel.

Bij de nieuwbouw in 1975 werd meteen rekening 
gehouden met de toekomstige ontwikkelingen. 
Zo werd het nieuwe bedrijf niet alleen veel ruimer 

opgezet, maar ook verder naar achteren gebouwd. 
Dat leverde ruimte op voor parkeergelegenheid en 
voor toekomstige uitbreidingen. Enkele jaren later 
kon al een speeltuin worden ingericht.

De derde generatie diende zich in 1986 aan, toen 
zoon Herman stopte met het werken in restaurants 
buitenshuis. Langzaam maar zeker nam hij de zaak 
van zijn ouders over.

De achterzaal werd gebouwd. Daar konden 
partijtjes worden gehouden.

Herman was intussen getrouwd met Jacqueline 
Meijer en zij besloten in 2006 hun pand met een 
serre uit te breiden.

Aangekomen bij de vierde generatie, heeft 
zoon Gerben Rouwers inmiddels de middelbare 
hotelschool met succes afgerond. Nu nog bezig 
met een HBO-studie om straks goed voorbereid, 
het familiebedrijf voort te kunnen zetten.

7 mei 2015 heeft Café-restaurant Rouwers het 
100-jarig bestaan gevierd.

En zo is de gelagkamer van Sniedermans in de 
afgelopen honderd jaar uitgegroeid tot Café-
restaurant Rouwers dat in Twente en daarbuiten 
een bekende en vertrouwde naam heeft gekregen!

CAFÉ ROUWERS 
ROND 1915...

Wijzigingen mogelijk. Druk- en zetfouten voorbehouden. Genoemde prijzen zijn in euro’s.


