Otori Oisterwijk
de Lind 75
5061 HV Oisterwijk
Tel: 013 - 52 30 888
www.otori.nl

Menu A voor 2 personen (van 30,00 euro voor 19,50 euro p.p.)
- sushi mix 6 st. p.p.
- misosoep (gefermenteerde sojabonen soep)
- gyoza (gegrilde kippenpasteitjes met fris zure sojasaus) 2 st. p.p.
- gon bao kai
(kipfilet met Szechuan peper, wijn-sojasaus en groenten)
- yaki meshi (gebakken rijst)

Menu B voor 3 personen (van 35,50 euro voor 23,50 euro p.p.)
- sushi mix 5 st. p.p.
- wan tan soep

(deegballetjes gevuld met gehakt vlees en groenten)
- haru maki (mini loempia) 2 st. p.p.
- Sankakei (krokante kerrie pasteitjes) 2 st. p.p.
- tori teriyaki (teppan gegrilde kippendij filet)

- yu hsiang ngao

(rundvlees met gember en rode peper in lichte
knoflooksaus en groenten)
- yaki meshi (gebakken rijst)

Voor 4 personen met volgende gerecht er bij:
- koeng pad ped
(garnalen in kokosmelk, rode curry met groenten en
basilicum)

Take away (afhaallijst)
* gratis bezorging voor winkels op De Lind en Dorpstraat op
koopavonden tussen 16:00 en 18:00 uur (vanaf 25 euro),
de bestellingen dienen minimaal een uur van tevoren
besteld te worden.
* 10% korting op alle à la carte bestellingen als u deze
voor 19:00 uur ophaalt (de waarde van de bestelling moet
tenminste 20 euro zijn en dient minimaal een half uur
voor de ophaaltijd doorgegeven te worden).
* de 10% korting geldt niet voor de sets, boxen en menu’s.
* drukfouten en wijziging behouden.

Set mix (16 stuks, van 27,90 euro voor 20,50 euro)
- kappa maki (komkommer) 4 st.
- avocado maki 4 st.
- tempura ebi maki 4 st.

(spicy gefrituurde garnalen in een krokant jasje)

- zalm nigiri 2 st.
- ei nigiri 2 st.

Set sake (16 stuks, van 36,60 euro voor 25,50 euro)
- sashimi sake 4 st.
- nigiri sake (zalm) 4 st.
- sake avocado maki 4 st.

(rol met zalm, avocado en Japanse mayonaise)
- orenji maki 4 st.
(tartaar van pittige zalm, krab, viskuit, krulsla en komkommer)

Set combi (24 stuks, van 43,10 euro voor 27,50 euro)
- California maki 4 st.

(rol met krab, avocado, komkommer, viskuit,
krulsla en Japanse mayonaise)
- kani maki (rol met krab en winterpeen) 4 st.
- sake avocado maki 4 st.
(rol met zalm, avocado en Japanse mayonaise)
- kappa maki (komkommer rol) 4 st.
- avocado maki (avocado rol) 4 st.
- nigiri sake (zalm) 2 st.
- nigiri tamago (Japanse omelet) 2 st.

Set sake maguro combi

(24 stuks, van 53,70 euro voor 37,50 euro)
- sashimi sake 2 st.
- sashimi maguro 2 st.
- nigiri sake (zalm) 2 st.
- maguro gunkan (tonijn) 2 st.
- sake avocado maki 4 st.
(rol met zalm, avocado en Japanse mayonaise).
- spicy sake maki (rol met pikante zalm) 4st.
- tuna salada maki (rol met tonijn salade en lente-ui) 4 st.
- aka maki 4 st.
(tartaar van pittige tonijn, krab, viskuit, krulsla en komkommer)

Box moriawase (36 stuks, van 71,80 euro voor 45,50 euro)

- tempura ebi maki 8 st.

(rol met spicy gefrituurde garnalen in een krokant jasje)

- California maki 8 st.

(rol met krab, avocado, komkommer, viskuit,
krulsla en Japanse mayonaise)
- kappa maki (komkommer rol) 4 st.
- avocado maki (avocado rol) 4 st.
- kani maki (rol met krab en winterpeen) 4 st.
- spicy sake maki (rol met pikante zalm) 4 st.
- maguro gunkan (tonijn) 2 st.
- nigiri tamago (Japanse omelet) 2 st.

Box maki mix (48 stuks, van 85,20 euro voor 50,50 euro)

- kappa maki (komkommer) 8 st.
- avocado maki 8 st.
- yasai maki (vegetarische rol) 8 st.
- orenji maki 8 st.

(tartaar van pittige zalm, krab, viskuit,
krulsla en komkommer)
- California maki 8 st.				
(kingkrab, avocado, komkommer en viskuit)
- tempura ebi maki 8 st.
(spicy gefrituurde garnalen in een krokant jasje)

