To share

drankenkaart

Desserts

House BurRata

15
Origineel en hedendaags op smaak gebracht. Smakelijke
balans tussen vurig rood en fluweelzacht romig wit.

Pizza Nutella
Eton mess
meringue,rood fruit,Yoghurtroom & coulis

onze Bieren

Duvel (33 cl)
Duvel Triple Hop (33 cl)
Vedett Extra Blond (33 cl)
Vedett White (33 cl)
Single-wide IPA (33 cl)
Tank 7 Boulevard (35,5 cl)
Liefmans Goudband (33 cl)
Wild Jo (33 cl)
Triple D’Anvers (33 cl)
La Chouffe Soleil (33 cl)
Brewdog Nanny State (alcoholvrij 33cl)

7
9

4,20
4,50
3
3,20
4,70
5
4,50
3,90
4,20
3,90
3,90

STILL OR SPARKLING

Wijnen

Wit
Barros Vinho Branco / Douro
Domaine St-Hilaire / Pays D’oc			
Rood
Barros Vinho Tinto / Douro
Palacio de la Vega / Navarra, Crianza 		

visit our pizza heavens!
otomat, heavenly pizza Antwerp
Van Schoonbekeplein 11- 2000 Antwerpen

3,50
3,50
3,50
3,50

24,90
29,50
24,90
31

oopepennining
2211 ookkttoobeberrg22016
016

otomat, heavenly pizza ghent
Kleine vismarkt 3 - 9000 Gent

www.otomat.be - like us on facebook

Otomat Heavenly Pizza bestaat in oktober precies één jaar en dat willen we vieren!
Wist je bovendien dat Otomat via Deliveroo je de enige pizza ter wereld serveert die
bereid worden methet originele Duvel-biergist? Voeg samen aan die unieke gist
nog drie dagen rijstijd én heel veel liefde toe, en je krijgt een oven-heerlijke smaak
met ‘n krokante toets. Geniet van deze heavenly pizza’s!
We zijn dus terecht fier op ons éénjarig restaurant, maar ook wild van onze unieke samenwerking met Duvel! Daarnaast boffen we enorm met de perfecte leveringen via Deliveroo
en hebben we de deze maand een nieuwe pizza heaven in Gent geopend. Redenen genoeg
om te feesten! Daarom trakteren we je graag bij elke Deliveroo levering op een flesje Duvel
Triple Hop. Want zeg nu zelf, zo’n unieke pizza’s bij je thuis, daar moeten we er wel eentje
op drinken !

`

Ontdek hier alvast ons Duvels Pizza & bier-TAke-away aanbod
leveringen aan huis in Antwerpen en Gent via deliveroo.be

HANDMADE LEMONADES
Straight Lemon
Floral Ginger & Orange
Dark Caramel Sea Salt
Lemon & Rose

Happy Birthday otomat

NOTOMAT
pizza’s

OTOMAT
pizza’s
Margarita Classic Style

Bianca PizzaFIore

9,50

Less is more: witte basissaus, tijm, Mozzarella en
gekaramiliseerde rode ui.
BIER TIP: Vedett White

De klassieker onder de klassiekers in drie kleuren: Groen, Wit en Rood!
BIER TIP: perfect met een Vedett EXTRA Blond omwille van z’n gebalanceerd fijne
hoppigheid, z’n lichte vanilletoets en fruitigheid die zich doortrekt tot in de afdronk .

NIEUW!

15,50
Belgische rauwe ham, roquette en heerlijke Mozzarella on top met een ‘twist of’ lemon.
BIER TIP: Wild Jo

Tom selleck

Boule & Boulette

13,90
De verrassende smaak van heerlijk gehakt, op smaak gebracht met venkelzaad, rode ui, look, basilicum en
Grana Padano. Mesclun on top! Mix van 5 toppers: gepekelde ananas met jalapeño’s, beenham,
gekonfijte gember en ricotta.
BIER TIP: Ideaal in combinatie met een Triple d’Anvers omwille van de romige volmondigheid en
de lichte zoete nasmaak die doet denken aan rijp fruit.
BIER TIP: Tank 7

BIER TIP: La Chouffe Soleil 3,90

JJ Kale

15,50
Jonge boerenkool (Kale) in een hartverwarmende combinatie
met Worstenvlees, champignons, Grana Padano
en XO-brokkelkaas! BIER TIP: Duvel € 4,20

Little Red Courgette
BIER TIP: Vedette WHITE

Sailorman

13,50
Popeye’s favoriet: witte basissaus met bladspinazie,
Mozzarella, look, ansjovis en nootmuskaat.

14,50
Heerlijke optelsom van malse kip, komijn,
curry madras, mango, rode ui en verse koriander.

BIER TIP: Vedett EXTRA Blond

BIER TIP: Single-wide IPA 3,70

Give Pears a Chance

14,90
Verrassing troef: blauwe kaas in een combinatie met peer en
siroopje van Liefmans en luikse siroop. Mesclun on top!

bushwick

13,90
Onze ode aan Roberta’s: Mozzarella, oregano op een
heerlijke rode pizza, afgewerkt met ricotta en venkelsalami.

Poulet Chasseur

14,50
Ook wild van champignon de Paris, mals gevogelte,
gebraden spek, ricotta, mozzarella en verse dragon?
BIER TIP: Triple d’Anvers

14,50

Subtiele smaakoefening tussen courgette, rode peper,
verse munt en Mozzarella di bufala.

Madras

BIER TIP: Tank 7

waterzooi

13,90
Mix van wortel, prei en selder op onze witte basissaus
smakelijk vergezeld van kip, dragon en waterkers

rocket & ham with a twist

14,50
Mix van 5 toppers: gepekelde ananas met jalapeño’s, beenham, gekonfijte gember en ricotta.
BIER TIP: Ideaal in combinatie met een Triple d’Anvers omwille van de romige volmondigheid en
de lichte zoete nasmaak die doet denken aan rijp fruit.

9,50

Mega VEGA 13,90
Een klasse apart! De eerste
100% veganistische pizza op onze kaart.
Op basis van wortelen in een combinatie met jonge boerenkool, bloemkool en champignons.
BIER TIP: Brewdog Nanny State

BIER TIP: Liefmans Goudband

Tomate Crevettes

16,90

De lievelingen van de noordzee, vers gebracht op een
krokante pizza, vergezeld van een fris slaatje.
BIER TIP: Liefmans Oud Bruin € 2,50

