OOST TO GO
Vers, gezond & lekker
Vanaf dinsdag 24 maart bieden wij Oost To Go aan. Van
dinsdag t/m zaterdag kun je nu ook bij ons bestellen. Je kunt
er dan voor kiezen om je bestelling door ons te laten
bezorgen of deze zelf af te halen.

MENU
OOST TO GO
Voorgerechten
Gewokte edamame / 5,50 (vegan)
- Sojaboontjes in peul met chili, knoflook & zeezout

Oosterse Pompoensoep / 8,00 (vegan)
- Met kokosmelk, rode peper & citroengras

Hoofdgerechten
Fatteh / 19,00
- Kruidige kip met amandelen, spinazie, basmatirijst & tahinyoghurt

Lamstajine / 23,50
- Met pruimen en amandelen, kruidige couscous & Arabisch brood

Borani Banjan / 16,00 (vegetarisch)
- Stoof van aubergine en tomaat met basmatirijst, kruidige yoghurt & naan

Pompoencurry / 16,00 (vegan)
- Met groenten en basmatirijst

Thaise groene curry / 20,00
- Gamba’s en groenten in een pittige curry met basmatirijst

Thaise rode curry / 19,00
- Kippendijtjes en groenten in een licht pittige curry met basmatirijst

Kerrie masala / 19,00
- Kippendijtjes met aardappel, groenten, basmatirijst, & roti paratha

Rendang / 21,00
- Rundvlees met kokos, zoetzure groenten & basmatirijst

Desserts
Vers fruit salade / 5,00
Yuzu sorbet ijs (huisgemaakt) / 3,50
Gezouten Karamel ijs (huisgemaakt) / 3,50
Appel- kweeperentaartje / 4,00

Frisdrank
Coca Cola / 2,00
Coca Cola Zero / 2,00
Earth water still / 2,00
Earth water sparkling / 2,00
Aziatische bieren
Tsing Tao – China / 2,50
Lucky Buddha – China / 4,00
Saigon – Vietnam / 3,50
Cobra – India / 3,00
Wijn
St. Felix Blanc - Sauvignon/Vermentino (750 ml) / 10,00
St. Felix Rosé - Grenache/Cinsault (750 ml) / 10,00
St. Felix Rouge- Merlot/Cabernet/Carignan (750 ml) / 10,00
“O” – Chardonnay (BIO, 375 ml) / 6,00
“O” – Cabernet Sauvignon (BIO, 375 ml) / 6,00

Bezorgen & Afhalen

Van dinsdag t/m zaterdag bezorgen
wij tussen 17.00 en 21.00 uur. Je kunt
je bestelling ook bij Restaurant Oost
ophalen.
Geef je bestelling uitsluitend
telefonisch door via
telefoonnummer:
06-58868787 of 0165-769153.
Wij sturen een betaalverzoek of
Tikkie op je mobiele nummer. Je
voegt Oost toe aan de contacten in
je telefoon en je kan op deze manier
veilig en snel contactloos betalen.
Het minimum bestelbedrag is €20,en wij rekenen €2,50 bezorgkosten.
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