
vegetarisch of ham
 7MINI QUICHE

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

fruit - granola
 5GRIEKSE YOGHURT

fruit - siroop
 8PANCAKES

ONTBIJT 

OVERDAG

vraag naar de huisgemaakte taarten
 4O.T.T.O’S TAART

TAART
auberginekaviaar - basilicumolie

 11BROODJE BURRATA

auberginekaviaar - basilicumolie
 14,5SALADE BURRATA

zalm - verse kruiden - hazelnoot - hangop
 11BROODJE GRAVAD LAX

zalm - verse kruiden - hazelnoot - hangop
 14,5SALADE GRAVAD LAX

ham - kaas
 5,5TOSTI

parmezaan - pompoenpit - black pepper mayonaise
 11BROODJE GEBRADEN CARPACCIO

parmezaan - pompoenpit - black pepper mayonaise
 14,5SALADE GEBRADEN CARPACCIO

rundvlees of vega
 8,5KROKETTEN

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

spek, ham of kaas
VANAF 8,5UITSMIJTER

brie - spek - ui - champignons
9OMELET O.T.T.O

LUNCH

OVERDAG

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

LUNCHMENU

 
 203 GANGEN



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!

pompoenpit - parmezaan - blackpeppermayonaise
 9GEBRADEN CARPACCIO

gegratineerd met kaascrouton
 7UIENSOEP

quinoa - bloedsinaasappel - hangop - hazelnoot
 9GRAVAD LAX

rode biet - pistache
 7GAZPACHO

auberginekaviaar - salsa verde
 10BURRATA

kwartelei - basilicumolie
 7TARTAAR VLEESTOMAAT

rettich - winterpostelein - piment d’espelettemayonaise
 12COQUILLE ST JACQUES

snijboonspaghetti - parmezaan - vegetarisch spek
 13SNIJBOON À LA CARBONARA

knolselderijcrème - roodlof - zwarte knoflooksaus
 16GEROOKTE VELUWSE EENDENBORST

pompoenpuree - paddenstoel - calvadossaus
 17RUNDERHAAS

linzen - beurre blanc - kaffir
 14HARDER

savooikool - parelcouscous - harissa
 -15KALFSSUCADE

GERECHTEN

AVOND

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



KIDS

vanille, aardbei of chocolade
 3,5KLEINE MILKSJEEK

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

TOETJE

kruidenboter - friet
 8BIEFSTUKJE

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

 4TOMATENSOEP

OTTO’S 
KLEINE VRIENDEN
EN VRIENDINNEN

DESSERT

DESSERT

crème fraîche - stoofpeer
 7WENTELTEEFJE SUIKERBROOD

amarettomousse - tutti frutti
 7BITTERKOEKJESPARFAIT

4 soorten - appelstroop
 11KAAS VAN TIM

mangocompôte - chocoladeganache - meringue
 7MACARON


