SALADES

MAKI ROLLS

6 st.

Wij presenteren u Modern Asian Cuisine, authentieke en vernieuwde

TORI SALADE met krokante kip, kool en Japanse dressing

Kleine Susi rollen met zeewier aan de buitenkant gerold

gerechten uit Azië, geserveerd op een eigentijdse wijze in elegante

CHUKA WAKAMEE zeewier salade met komkommer

KOMKOMMER OF AVOCADO

SAKE SALADE met sashimi zalm, krab, avocado, tobiko

KRABSTICK OF ZALM

tussengerecht hoeveelheden. U kunt onbeperkt genieten voor een vast
bedrag, zonder tijdslimiet. Per ronde kunt u maximaal 3 gerechten per persoon
bestellen. Alle gerechten worden op willekeurige volgorde aan tafel geserveerd.
Nadat u de gerechten heeft genuttigd, wordt de kaart opnieuw gepresenteerd

TONIJN

VLEESGERECHTEN

TEMAKI HANDROLLS

en kunt u de bestelling voor de volgende ronde doorgeven.
KROKANTE KIPSTUKJES licht pikant
KROKANTE KIPLOEMPIA’S

Puntzakje met binnenkant rijst buitenkant zeewier

GEGRILDE KIPSPIES

HANDROLL ZALM zalm, avocado, komkommer, Japanse mayo

MISO SOEP

GYOZA Japans kipvleespasteitjes met ponzu dip

HANDROLL CALIFORNIA krabstick, komkommer, avocado, tobiko

HETE ZURE SOEP met szechuan pepers

HUISGEMAAKTE VIETNAMESE LOEMPIA’S

HANDROLL TEMPURA EBI tempura garnaal, komkommer

JAPANSE NOODLESOUP met krokante kip

THAISE KIPSPIES met pindasaus

HANDROLL SPICY TUNA komkommer, lenteui, peper

SOEPEN

KIP AZIË met lichtpittige saus

VEGETARISCHE GERECHTEN

KONBAO KIP met groenten en cashewnoten in licht pikante saus
DUCK SPRINGROLLS krokante loempia met eend

NIGIRI

2 st.

EDAMAMEE boontjes met zout

USU YAKI dunne plakjes entrecôte rolletjes

Rijstballetje met een plakje vis erop gelegd

GEWOKTE TAUGÉ met groenten

TERIYAKI OSSENHAAS

ZALM

BROCOLLI met knoflook

TEPPAN OSSENHAAS met knoflooksaus

TONIJN

GEWOKTE CHAMPIGNONS met knoflook

KINGDU OSSENHAAS met paprika, bosui en zoetzure OK-saus

ZEEBAARS

TEMPURA GROENTEN met courgette en zoete aardappel

PAK CHOY OSSENHAAS zeer mals met knapperige Chinese groenten en oestersaus

TAMAGO Japanse omelet met zoete Teriyakisasus

BIEFSTUK PLAKJES met zwarte pepersaus

SURIMI
			

JASMIJNRIJST

LAMSSPIESJES met yakitorisaus

GEBAKKEN JAPANSE DIKKE NOODLES

TEPPAN LAMSRACK met Teriyakisaus

NASI gebakken rijst met groenten

LAMSHAAS met zwarte pepersaus, knoflook en zoete ketjap

NIGIRI SPECIALS

2 st.

UNAGI paling geflambeerd met Teriyaki saus
ZALM geflambeerd met Japanse mayo

VISGERECHTEN
TEPPAN ZALMFILET met knoflooksaus
TARBOTFILET met sinaasappelsaus
GEGRILDE MOSSELEN
GESTOOMDE OESTERS met zwarte bonen saus en rode pepertjes
GEGRILDE OESTERS

VERRASSINGSMENU Weet u niet goed wat u moet nemen? Laat u dan verrassen!
Per gang wordt er een selectie van diverse gerechten geserveerd in het midden van

ENTRECOTE geflambeerd met wasabi mayo

		

de tafel, die u kunt delen met uw tafelgenoten.

SUSHI & SASHIMI SPECIALS

ROLLS INSIDE OUT

SASHIMI SPECIALS
Plakjes dagverse rauwe vis

4 st.

ZALM
TONIJN

GARLIC OESTERS gestoomd met knoflook

Grote Sushi rollen met rijst aan de buitenkant gerold

DIM SUM HA KAU gestoomd garnaal pasteitje

CALIFORNIA ROLL krabstick, komkommer, avocado, Japanse mayo, tobiko

GEGRILDE GAMBA’S

ALASKA ROLL krabsalade, avocado, komkommer, albacore, tempura, Japanse kruiden

TEMPURA GAMBA’S met gember dip

CRISPY TORI ROLL krokante kip, komkommer, sesam, Japanse mayo

TEPPAN GAMBA’S met wasabisaus

ORANGE ROLL zalmsalade, komkommer, botersla, sashimi zalm,

THAISE GAMBA’S met rode curry

Japanse mayo, tobiko

Licht geschroeide plakjes vis

GAMBA’S MET 7 KRUIDEN pikant

TEMPURA EBI ROLL tempura garnaal, Janapanse mayo, sesam

ZALM met zwarte peper

TOAST HA gamba’s met een krokante broodkruimellaag

LADY IN RED krabstick, avocado, garnaal, komkommer, tonijn, spicy mayo, teriyaki

TONIJN met zwarte peper

GEWOKTE ST. JACOBSSCHELPEN EN GAMBA’S met groenten

ZEN ROLL komkommer, avocado, krabstick, zalm, tonijn, wasabi mayo

GESTOOMDE ST. JACOBSSCHELPEN met vermicelli, knoflook en lente ui

HUNGRY ROLL tonijn, komkommer, krabslierten, spicy mayo, uien, tobiko

GEGRILDE ST. JACOBSSCHELPEN

SOFT SHELL CRAB ROLL soft shell crab, avocado, Japanse mayo, tobiko
WAGYU SUSHI ROLL licht geschroeide wagyu tartaar met soja en knoflook

ZEEBAARS

TATAKI

Heeft u allergieën of speciale wensen? Dan passen wij de bereiding voor u aan in
overleg met de chef.

KOFFIE & THEE
KOFFIE						

€2,60

ESPRESSO							 €2,60
CAPPUCCINO 							 €2,80
KOFFIE VERKEERD						 €2,80
LATTE MACHIATO 						 €3,00
DUBBELE ESPRESSO 						 €3,40
THEE 								 €2,60
JAPANSE OF CHINESE THEE 					

€2,70

VERSE MUNTTHEE 						 €3,20
WARME CHOCOLADEMELK 					 €2,80
IRISH COFFEE 						 €6,95
FRENCH COFFEE 						 €6,95
ITALIAN COFFEE 						 €6,95
SPANISH COFFEE						 €7,25

DESSERTS
WITTE SESAM IJS met hete karamelsaus, 			
gekarameliseerde sesam en slagroom

€5,50

FLENSJE met vanille ijs, slagroom en geflambeerd 			
met cointreau

€5,95

CHOCOBOWL vanille ijs met witte chocola, 			
€5,95
warme melk chocolade saus en slagroom						
KOREAANSE FRUIT CREPE met chocoladesaus en 		
seizoensgebonden fruit

€5,95

