OOST TO GO
Vers, gezond & lekker
Van dinsdag t/m zaterdag tussen 17.00 en 20.00 kan Oost afgehaald worden.
Geef je bestelling telefonisch door: 0165-769153

Iets te vieren of gezellig samen tafelen?
Naast ons OOST To Go menu hebben we nu ook:
Shared dining (te bestellen vanaf 2 personen €17,50 p.p.)
3 verschillende hoofd- en bijgerechten die je thuis alleen nog even hoeft op te warmen in
een pannetje, oven of magnetron.

Keuze uit Arabisch, Aziatisch of Vegan
Als je shared dining bestelt ontvang je €2,00 korting op een heerlijke fles bijpassende wijn.

Mezze & Streetfood (Te bestellen vanaf 2 personen €7,50 p.p.)
Deze gerechten hoef je thuis alleen nog even te frituren.
Als je Mezze & Streetfood bestelt ontvang je €2,00 korting op 3 luxe Aziatische biertjes

Vinger van Fatma
Tunesisch filohapje gevuld met kruidig kippengehakt met labne bil toum (knoflook
yoghurtdip)

Takoyaki
Japans streetfood met inktvis en gerookte bonito

Burak
Syrisch filohapje gevuld met geitenkaas en spinazie

Mezze of Streetfood van het moment
Wisselend hapje met bijpassende dip

Luxe Streetfood (Te bestellen vanaf 2 personen €13,75 p.p.)
Deze gerechten kunnen direct gegeten worden. De soep en mandu zijn warm.
Als je Luxe Streetfood bestelt ontvang je €2,00 korting op een fles bubbels

Tonijncarpaccio
Handgesneden verse tonijn met sambai, soja en sesam

Verse springroll
Vietnamees streetfood met gegrilde coquille en Nuoc Cham

Tom Kha Kai
Thaise kokossoep met kippendijtjes, galanga en citroengras

Mandu
Koreaanse dumplings, gevuld met gamba, afgeblust met soja en knoflook

MENU OOST To Go
Streetfood & Mezze
Deze gerechten kunnen direct gegeten worden. De soep en edamame zijn warm.
Brood OOST / 8,00 (vega)
Pide & Libanees platbrood geserveerd met toum (knoflookdip), zongedroogde
tomatensalsa, labneh met olijven en munt
Gegrilde groenten / 6,50 (vegan)
Met Fleur de Sel de Ibiza en hummus
Gewokte edamame / 5,50 (vegan)
Sojaboontjes in peul met zwarte sesam, rode peper, knoflook & zeezout
Soto pinda / 9,50
Pittige pindasoep met pulled chicken

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten zijn warm en kunnen direct gegeten worden.
Fatteh / 19,00
Syrische kruidige kip met amandelen, fattoush, spinazie, basmatirijst, tahinyoghurt &
sumak
Lamstajine / 23,50
Gestoofd in rode wijn, met batata baharat (kruidige aardappeltjes) & okra’s
Groentetajine / 18,00 (vegan)
Arabische groenten en kruiden langzaam gegaard met dadels, abrikozen & freekeh
(jonge groene tarwesoort)
Borani Banjan / 18,00 (vegan)
Afghaans gerecht met aubergine en tomaat geserveerd met basmatirijst, kruidige
yoghurt, munt & naan
Bo Kho / 22,50
Vietnamese beef stoof met citroengras, steranijs & noedels
Groentecurry / 18,00 (vegan)
Sri Lankaanse curry geserveerd met basmatirijst & papadum

Nagerechten
De nagerechten kunnen direct gegeten worden. Het appeltaartje is warm.
Hemelse modder 1001 nacht (overheerlijke chocolademousse) / 5,00
Omgekeerd appeltaartje / 5,00
Huisgemaakt pistache ijs / 4,00
Onze gerechten bevatten allergenen, we informeren je graag!

Bubbels
Cava Xenius / 15,00

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
Colle Corviano - Pinot Grigio (750 ml) / 12,50
Colle Corviano - Montepulciano (750 ml) / 12,50

Luxe Aziatische Bieren
Hitachino Nest White ale - Japan(5,5%) fris, citrus / 4,00
Hitachino Nest Dai Dai IPA -Japan(6,2%) gebrouwen met sinaasappel / 4,00
Hitachino Nest Red Rice -Japan (7%) zoetje door rode rijst / 4,00
Lucky Buddha - China (4,7%) licht en fris pils / 4,00

