OOST TO GO
Vers, gezond & lekker
Van dinsdag t/m zaterdag tussen 17.00 en 21.00 kan Oost ook afgehaald
worden. Geef je bestelling telefonisch door: 0165-769153

MENU OOST To Go
Voorgerechten
Brood OOST / 8,00 (vega)
-Aziatisch & Arabisch brood geserveerd met verschillende dips
Gewokte edamame / 5,50 (vegan)
-Sojaboontjes in peul met zwarte sesam, rode peper, knoflook & zeezout
Verse springroll / 8,50
-Met gegrilde coquille en nuoc cham (Vietnamese dipsaus)
Pho / 8,50
-Vietnamese ossenstaartbouillon met noedels en shimeji (Aziatische
paddenstoelen)

Hoofdgerechten
Fatteh / 19,00
-Syrische kruidige kip met amandelen, fattoush, granaatappel, courgette,
basmatirijst & tahinyoghurt

Kalfstajine / 22,50
-Langzaam gegaard kalfsvlees met olijven, tomaat en citroen & freekeh (jonge
groene tarwesoort)

Borani Banjan / 16,00 (vega(n)
-Vegetarisch Afghaans gerecht met aubergine en tomaat geserveerd met
basmatirijst, kruidige yoghurt & naan

Thaise groene curry / groot 19,00
-Kippendijtjes en groenten in een pittige groene curry geserveerd met basmatirijst

Curry zeebaars & gamba’s / 21,50
-Milde gele curry met ananas, koriander, rode peper en komkommer, geserveerd
met basmatirijst

Daging Smoor / 21,00
-Gestoofd rundvlees in ketjap met zoetzure groenten & basmatirijst

Kare Kare / 16,00 (vegan)
-Filipijns gerecht met gestoofde groenten in een romige pindasaus & basmatirijst

Desserts
Mangosorbetijs (huisgemaakt) / 3,50
Witte chocolade ijs (huisgemaakt) / 3,50
Turkse yoghurt honing ijs (huisgemaakt) / 3,50
Verse gemarineerde ananas met munt / 4,00
Chocolademousse 1001 nacht met een vleugje Café Marakesh /4,00
Arabische chocolade noten brownie / 4,00
Frisdrank
Coca Cola / 2,00
Coca Cola Zero / 2,00
Earth water still / 2,00
Earth water sparkling / 2,00
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

