
compleet ontbijt met koffie en sap
 12,5O.T.T.O’S ONTBIJTPLANK

fruit - granola
 6GRIEKSE YOGHURT

fruit - siroop
 8,5PANCAKES

ONTBIJT 

OVERDAG

vraag naar de huisgemaakte taarten
 5O.T.T.O’S TAART

TAART

wasabimayonaise - rode ui - kappertjes
 15,5SALADE ZALM 

truffelmayonaise - parmezaan - kappertjes
 15,5SALADE CARPACCIO 

gebrande tijgertomaat - antiboise
 11BROODJE BURRATA

gegrilde aubergine - noten
 15,5SALADE GEITENKAAS

wasabimayonaise - rode ui - kappertjes
 11BROODJE GEROOKTE ZALM

ham - kaas
 5,5TOSTI

truffelmayonaise - parmezaan - kappertjes
 11BROODJE CARPACCIO

rundvlees of vega
 8,5KROKETTEN

mayonaise - gebakken ei - sla - bacon
 12,5CLUBSANDWICH SMOKEY KIP

spek, ham of kaas
VANAF 8,5UITSMIJTER

LUNCH

OVERDAG

We stellen graag een 3-gangen lunchmenu 
voor je samen!

LUNCHMENU

met huiscocktail + 5
 193 GANGEN



KIDS

vanille, aardbei of chocolade
 3,5KLEINE MILKSJEEK

vanille, aardbei of chocolade
twee bolletjes met slagroom-4IJS

TOETJE

 7PIZZAPUNT

kruidenboter - friet
 8BIEFSTUKJE

vega kroket, rundvleeskroket, frikandel of kipnuggets
 7FRIET MET SNACK

 4SOEP

OTTO’S 
KLEINE VRIENDEN
EN VRIENDINNEN

DESSERT

DESSERT

vlierbloesem witte chocolademousse - sinaasappel
spritscrunch --7ESPRESSOPARFAIT

vanilleijs
 7BROODPUDDING

4 soorten - appelstroop
 11KAAS VAN TIM

frangipane - peer - crème fraîche
 7TARTELETTE

met wijnarrangement + 17
 353 GANGEN

met wijnarrangement + 22
 404 GANGEN

VERRASSINGSMENU

AVOND

BIJGERECHTEN

 4BROOD MET DIP

 4FRISSE GROENE SALADE

 4GEROOSTERDE GROENTEN

 4FRIET VAN TIGGIE

We stellen graag een afgestemd menu voor 
je samen. Heb je allergieën of dieetwensen? 
Laat het ons weten!

geitenkaasmousse - noten - kruidensla
 9AUBERGINE

zeevruchten - basilicumschuim
 9KREEFTENBISQUE

gebrande tijgertomaat - antiboise
 10BURRATA

kwartelei - meloes ui - dragonmayonaise
 8STEAK TARTAAR

kalfsmayonaise - salsa verde
gegrilde albacore tonijn --11TONIJN

mierikswortel crème fraîche - radijs
gepekeld en ingelegd in biet --8ZALM

bombay patato - spinazie - jus
 12PROCUREUR

truffel - paddenstoelen - rucola - parmezaan
 12GNOCCHI

sepia - octopus - chorizo - rucola
 14RISOTTO

bataat, pinda, ananas en peultjes
 12MASSAMAN CURRY

gewokte groenten - beurre blanc
 14DORADE

mousseline met beurre noisette - rozemarijnjus
haricots verts --16RUNDERHAAS

GERECHTEN

AVOND

Onze gerechten hebben het formaat van een 
tussengerecht. Ideaal om meerdere gerechten 
te proeven!
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