
bulgursalade - doperwtencrème
 11BROODJE GEITENKAASMOUSSE

ei - knoflook - romaine sla - vlierbessendressing
 14,5CEASAR SALADE

parelcouscous - avocadocrème - ingelegde venkel
 11BROODJE GEMARINEERDE ZALM

parelcouscous - avocadocrème - ingelegde venkel
 14,5SALADE GEMARINEERDE ZALM

ham - kaas
 5,5TOSTI

zonnebloempit - old Amsterdam - basilicummayonaise
 11BROODJE CARPACCIO

zonnebloempit - old Amsterdam - basilicummayonaise
 14,5SALADE CARPACCIO

rundvlees of vega
 8,5KROKETTEN

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

spek, ham of kaas
VANAF 8,5UITSMIJTER

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

LUNCH

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

LUNCHMENU

 
 203 GANGEN

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 

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

TAART



DESSERT

rabarber - sumak - chocolade-pistachemousse
 8BOTERKOEK

rood fruit - koffiecrumble - haagse hop krokant
 8SEMIFREDDO

4 soorten - appelstroop
 11KAAS VAN TIM

crème fraîche-ijs - amandel
 8PASTEL DE NATA

gerookte zalm - koriander
 8ASPERGESOEP

gegratineerd met kaascrouton
 7UIENSOEP

zonnebloempit - old Amsterdam - basilicummayonaise
 11BABYTOP CARPACCIO

parelcouscous - avocadocrème - ingelegde venkel
 12GEMARINEERDE ZALM

ei - knoflook - romaine sla - vlierbessendressing
 9CEASAR SALADE

bulgursalade - kervelolie - vijg - doperwtencrème
 9GEITENKAASMOUSSE

wakamé - komkommer - wasabimayonaise
 11ZWAARDVIS TATAKI

burrata - spinazieschuim - trostomaat
 14KRUIDENRISOTTO

romescosaus - tuinbonen-olijfsalsa - amandel
 18IBERICO RACK

la ratte aardappelen - lente-ui - chimichurri
 19PICANHA

remoulade - salade - friet
 15FISH AND CHIPS

aardappelmousseline - spruit - sinaasappelsaus
 17GEROOKTE PARELHOENSUPRÊME

GERECHTEN

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

met wijnarrangement + 17
 353 GANGEN

met wijnarrangement + 22
 404 GANGEN

VERRASSINGSMENU

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!
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 8SEMIFREDDO

4 soorten - appelstroop
 11KAAS VAN TIM

crème fraîche-ijs - amandel
 8PASTEL DE NATA

vanille, aardbei of chocolade
 4KLEINE MILKSJEEK

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

NA

pesto (vegetarisch) of bolognese
 7PASTA

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

 4TOMATENSOEP

OTTO’S 
KLEINE VRIENDEN
EN VRIENDINNEN
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 12GEMARINEERDE ZALM

ei - knoflook - romaine sla - vlierbessendressing
 9CEASAR SALADE
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wakamé - komkommer - wasabimayonaise
 11ZWAARDVIS TATAKI
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te proeven!
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VERRASSINGSMENU

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!


