OOST TO GO
Vers, gezond & lekker

Afhalen & Bezorgen
Geef je bestelling telefonisch door:
06-58868787 of 0165-769153.
Op dinsdag t/m zaterdag tussen 17.00 en 20.00 uur kan je bestelling
afgehaald of bezorgd worden.
Wanneer je komt afhalen kan je in het restaurant met de pin afrekenen.
Wanneer we komen bezorgen, sturen we een Tikkie naar je mobiele nummer.
Je voegt het mobiele nummer van Oost toe aan je contacten in je telefoon.
Op deze manier kan je veilig en snel contactloos betalen.
Het minimum bestelbedrag voor bezorgen is €20,en wij rekenen €2,50 bezorgkosten.

MENU OOST To Go
Streetfood & Mezze
Al deze gerechten zijn warm en kunnen direct gegeten worden.
Mandu (3 stuks) / 5,75
Koreaanse dumplings gevuld met gamba, afgeblust met knoflook & soja
Gewokte edamame / 5,50 (vegan)
Sojaboontjes in peul met sesam, rode peper, knoflook & zeezout
Takoyaki (5 stuks) / 5,50
Streetfood uit Japan met inktvis & gerookte bonito (gedroogde tonijn)
Tom Kha Kung / 4,75
Thaise kokossoep met gamba’s, citroengras & galanga
Falafel (5 stuks) / 5,50 (vega)
Met tahinyoghurt & sumak
Brood Oost / 5,75 (vega)
Pide (Turks brood) en Libanees platbrood geserveerd met 2 verschillende dips

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten zijn warm en kunnen direct gegeten worden.
Rendang / 18,50
Rundvlees gestoofd in kokos met noedels & zoet zure groenten
Kare Kare / 16,50
Filipijns gerecht met kippendijtjes in een romige pindasaus, gestoofde groenten &
basmatirijst
Rode curry gamba / 17,50
Thaise rode curry, met gamba’s & basmatirijst
Groentetajine / 15,50 (vegan)
Arabische groenten en kruiden langzaam gegaard met dadels, abrikozen & freekeh (jonge
groene tarwesoort)
Fatteh / 17,50
Syrische kruidige kip met amandelen, fattoush, spinazie, basmatirijst & tahinyoghurt

Nagerechten
Spekkoek met vanille ijs / 4,50
Hemelse modder 1001 nacht (overheerlijke chocolademousse) / 5,00

Onze gerechten bevatten allergenen, we informeren je graag!

Drinks OOST To Go
Luxe Aziatische Bieren
Hitachino Nest White ale - Japan(5,5%) fris, citrus / 4,50
Hitachino Nest Dai Dai IPA -Japan(6,2%) gebrouwen met sinaasappel / 4,50
Hitachino Nest Red Rice -Japan (7%) zoetje door rode rijst / 4,50
Lucky Buddha - China (4,7%) licht en fris pils / 4,00

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

Bubbels
Cava Xenius / 15,00

