VOORGERECHT

HOUSE BURRATA 15,-

otomat heavenly pizza’s
bij jouw thuis!

Origineel en hedendaags op smaak gebracht.
Smakelijke balans tussen vurig rood en
fluweelzacht romig wit.

DESSERTs
PIZZA NUTELLA

via deliveroo
Eton mess

7,5

8,-

Deze doos brengt je de enige
pizza ter wereld die bereid is
metde originele Duvel-biergist!

Meringue, rood fruit, yoghurtroom,
coulis in een glaasje.

Afgewerkt met aardbeien
en hazelnootjes.

onze Bieren
Duvel (33 cl)
Duvel Triple Hop Citra (33 cl)
Vedett Extra Blond (33 cl)
Vedett White (33 cl)
Single-wide IPA (35,5 cl)
Tank 7 Boulevard (35,5 cl)
Lost in Spice (33 cl - 5,2%)

4,2
4,9
3,3,2
4,7
5,3,9

Liefmans Yell’oh (25 cl)
Liefmans Goudenband (33 cl)
Wild Jo (33 cl)
Triple D’Anvers (33 cl)
Chouffe Soleil (33 cl)
Brewdog Nanny State (alcoholvrij 33 cl)
The Calling IPA (35,5 cl - 8,5%)

Voeg daar nog drie dagen rijzen
én veel liefde aan toe, en je
krijgt een oven-heerlijke smaak
met ‘n krokante toets.

3,0
4,5
3,9
4,2
3,9
3,9
5,5

geniet van jouw heavenly pizza!

wijnen
Wit
Barros Vinho Branco / Douro
Domaine St-Hilaire / Pays d’Oc

24,9
29,5

Rood
Barros Vinho Tinto / Douro
La Torre Negroamaro / Salento

24,9
31,-

HANDMADE LEMONADES

visit our pizza heavens!

STILL OR SPARKLING

Straight Lemon
Floral Ginger & Orange

3,5
3,5

Dark Caramel Sea Salt
Lemon & Rose

3,5
3,5

otomat, heavenly pizza Antwerp

otomat, heavenly pizza ghent

Van Schoonbekeplein 11- 2000 Antwerpen

Kleine Vismarkt 3 - 9000 Gent

www.otomat.be - like us on facebook & follow us on instagram

OTOMAT
pizza’s

NOTOMAT
pizza’s
bushwick

Margharita Classic Style 9,5

13,9

Onze ode aan Roberta’s: mozzarella,
oregano op een heerlijke rode pizza,
afgewerkt met ricotta en venkelsalami.

De klassieker onder de klassiekers in drie
kleuren: Groen, Wit en Rood!
BIER TIP: Vedett EXTRA Blond 3,-

BIER TIP: Tank 7 (van ‘t vat) 4,-

verrijk deze classic met extra toppings:
Grana Padano 1,Mesclun, roquette of stracciatella
(het hart van de burrata) 2,Belgische rauwe ham, gekookte beenham,
mozzarella di bufala of burrata 3,-

Tom selleck

14,5

14,5

Heerlijke optelsom van malse kip, komijn,
curry madras, mango, mozzarella,
rode ui en verse koriander.
BIER TIP: Single Wide IPA 4,7

Poulet Chasseur

Boule & Boulette

De verrassende smaak van heerlijk gehakt,
op smaak gebracht met venkelzaad, rode ui,
look, basilicum en Grana Padano.
Mesclun on top!
BIER TIP: Tank 7 (van ‘t vat) 4,-

Less is more: witte basissaus, tijm,
mozzarella en gekarameliseerde rode ui.

Belgische klassieker met liefde bereid:
kookham, witte basissaus, Gruyère,
nootmuskaat en volgrond witloof!

BIER TIP: Vedett WHITE 3,2

BIER TIP: Duvel 4,2

Grana Padano 1,Mesclun, roquette of stracciatella
(het hart van de burrata) 2,Belgische rauwe ham, gekookte beenham,
mozzarella di bufala of burrata 3,-

SAILORMAN

rocket & ham with a twist

Popeye’s favoriet: witte basissaus
met bladspinazie, mozzarella, look,
ansjovis en nootmuskaat.

15,5

Belgische rauwe ham, roquette en heerlijke
stracciatella on top met een ‘twist of’ lemon.
BIER TIP: Wild Jo 3,9

vegan
pizza’s
13,9

Een klasse apart! De eerste 100%
veganistische pizza op onze kaart. Op basis
van wortelen in een combinatie met jonge
boerenkool, bloemkool en champignons.

LAS VEGA

ABBEY ROAD

14,9

3 Belgische topkazen (van Van Tricht)
opgediend met zilveruitjes en augurkjes.
BIER TIP: Maredsous 10° Tripel 4,5

13,5

BIER TIP: Vedett EXTRA Blond 3,-

BIER TIP: De Koninck (van ‘t vat) 2,8

BIER TIP: Wild Jo 3,9

9,5

(seasonal) 14,5

13,9

(seasonal) 14,5

Ook wild van champignon de Paris,
mals gevogelte, gebraden spek, ricotta,
Mozzarella en verse dragon?

MEGA VEGA

classic Bianca PizzaFIore

verrijk deze classic met extra toppings:

5 toppers op een pizza: gepekelde ananas
met jalapeño’s, beenham, gekonfijte
gember en ricotta.
BIER TIP: Lost in Spice (van ‘t vat) 3,7

Madras

With Love from b.

hot & SPICY
13,9

Het zusje van Mega Vega! Een verrassende
veganistische pizza op basis van legumaise curry,
jonge bladspinazie met knoflook en champignons.
Met een finishing touch van Zuma pasta (homemade
chili pasta Xtra spicy op basis van Habanero pepers),
kokosflakes en een espuma van soja yoghurt.
BIER TIP: Lost in Spice (van ‘t vat) 3,7

Nordic Delight (seasonal)

13,9

Een verrukkelijke pizza met gemarineerde
zalm, rode biet en radijsjes. Afgewerkt met
frisse tuinkers, zure room en een partje
citroen. Delightful!

Pumpkin jack flash (seasonal)

14,5

Zoete aardappel, butternut, rode ui, appel,
rode pepers en geitenkaas.
BIER TIP: Vedette WHITE 3,2

Summer sea’sun crab (seasonal) 16,9
Notomat pizza met krab, schorrekruid,
mango en afgewerkt met limoen zeste.
BIER TIP: Lost in Spice (van ‘t vat) 3,7

Onze Delight pizza’s hebben een kleiner
formaat, maar een even rijkelijke topping.

BIER TIP: Liefmans Oud Bruin 2,8

GIVE PEARS A CHANCE

14,9

Verrassing troef met deze pizza: blauwe kaas
in een combinatie met peer en siroopje van
Liefmans en Luikse siroop. Mesclun on top!
BIER TIP: Liefmans Goudenband 4,5

