
noten - honing
 10,5BROODJE WARME GEITENKAAS

rode biet - hangop - citrus
 11BROODJE GEMARINEERDE ZALM

ham - kaas
 5,5TOSTI

ansjoviscrème - parmezaan
 11BROODJE GEBRADEN CARPACCIO

rundvlees of vega
 8,5KROKETTEN

mayonaise - gebakken ei - sla - spek - friet
 12,5CLUBSANDWICH KIP

spek, ham of kaas
VANAF 9UITSMIJTER

brie - spek - ui - champignons
9,5OMELET O.T.T.O

LUNCH

We stellen graag een 3-gangenmenu voor je 
samen. Dit zijn gerechten die niet op de 
lunchkaart staan, dus echt een verrassing!

LUNCHMENU

 
 22,53 GANGEN

noten - honing
 12,5SALADE WARME GEITENKAAS

rode biet - hangop - citrus - roggebrood
 14,5SALADE GEMARINEERDE ZALM

ansjoviscrème - parmezaan
 14,5SALADE GEBRADEN CARPACCIO

roquefort - gedroogde chorizo
 7,5KNOLSELDERIJSOEP

komijnzaad croutons
 7,5UIENSOEP

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 taarten van vandaag
 4O.T.T.O’S TAART

TAART



roquefort - gedroogde chorizo
 7,5KNOLSELDERIJSOEP

komijnzaad croutons
 7,5UIENSOEP

ansjoviscrème - parmezaan
 11GEGRILDE CARPACCIO

rode biet - hangop - citrus - roggebrood
 11GEMARINEERDE ZALM

framboos - doperwt - macadamia
 9,5TARTAAR VAN OERBIET

antiboise - pesto - focaccia
 9,5BURRATA

pastinaak - roodlof - rode kool - mandarijn
 11RIVIERKREEFTSALADE

broccoli - kikkererwt - doperwt - paprika - naanbrood
 16GELE CURRY

remoulade - salade - friet
 15,5FISH ’N CHIPS

fregola - oesterzam - porcini-jus - peterselieolie
 19FAZANTFILET

inktvisrisotto - bloemkool - vadouvansaus
 19,5KABELJAUWHAAS

bodpaddenstoelenpuree - honing-tijmsaus
 19GEKONFIJTE EENDENBOUT

GERECHTEN

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

bali saus - brood
 22,5RUNDERBIEFSTUK

spek - ijsbergsla - ui - spicy saus - friet
 18HAMBURGER

O.T.T.O’S SPECIALS

met wijnarrangement + 17,5
 353 GANGEN

met wijnarrangement + 22,5
 404 GANGEN

VERRASSINGSMENU

BIJGERECHTEN

 4BROOD MET DIP

 4FRISSE GROENE SALADE

 4GEROOSTERDE GROENTEN

 4VERSE FRIET VAN TIGGIE

 4ZOETE AARDAPPELFRIET

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



DESSERT

koffiecrème
 8BASTOGNEPARFAIT

aarde - mascarpone
 8GEPOCHEERDE PEER

4 soorten - appelstroop
 11KAASPLANKJE VAN KAASHUIS DORESTAD

donkere chocoladeganache - framboos - pistache 
 9TARTELETTE

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


