
focaccia - pesto - anti boise
 11BROODJE BURRATA

avocado - citrus
 14,5SALADE KIP PIRI PIRI

salade - wasabicrème
 11BROODJE GEROOKTE ZALM

wasabicrème
 14,5SALADE GEROOKTE ZALM

ham - kaas
 5,5TOSTI

kruidensla - hazelnoot - citroenmayonaise
 11BROODJE CARPACCIO

kruidensla - hazelnoot - citroenmayonaise
 14,5SALADE CARPACCIO

rundvlees of vega
 8,5KROKETTEN

kabeljauw - avocado - sesam - soja
 10,5POKE BOWL

mayonaise - gebakken ei - sla - spek
 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



tuinkers - zure room
 7SPINAZIESOEP

schelpdieren - kabeljauw
 9BOUILLABAISSE

groene asperge - parmaham - saffraan
 11KABELJAUW RILLETTES

gegrilde tonijn - kalfsmayonaise - salsa verde
 11VITELLO TONNATO

kruidensla - hazelnoot - citroenmayonaise
 11CARPACCIO

antiboise - pesto - focaccia
 9BURRATA

avocado - citrus
 12MAALTIJDSALADE KIP PIRI PIRI

venkel - kaantjes - wortelcrème - rozemarijn
 19IRON STEAK

bimi - paksoy - gefrituurde sjalot - pinda - gele curry
 15UDON NOODLES

tahin - za’atar - naanbrood
 15GEROOSTERDE BLOEMKOOL

remoulade - salade - friet
 15FISH AND CHIPS

doperwtencrème - pastinaak - beurre blanc
 19ROODBAARS

GERECHTEN

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

mosterdjus - brood
 22,5RUNDERBIEFSTUK

brioche - rode koolsla - ui - truffelmayonaise - friet
 18WAARDSE BURGER

O.T.T.O’S SPECIALS

met wijnarrangement + 17
 353 GANGEN

met wijnarrangement + 22
 404 GANGEN

VERRASSINGSMENU

BIJGERECHTEN

 4BROOD MET DIP

 4FRISSE GROENE SALADE

 4GEROOSTERDE GROENTEN

 4FRIET VAN TIGGIE

 4ZOETE AARDAPPELFRIET

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



DESSERT

chocolademousse - chocolade ijs - passievrucht
 8,5CHOCOLADE MOULLEUX

meloen - meringue - limoncello-ijs
 7,5MELOENSOEP

4 soorten - appelstroop
 11KAAS VAN TIM

aardbei - gele room - aardbeienijs 
 8,5TARTELETTE

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


