GAMBA’S

met 7 kruidenmix licht pikant

TOAST HA

gamba’s met broodkruimellaag

GESTOOMDE
ST. JACOBSSCHELPEN

SOEPEN
MISO SOEP

heldere soep van sojabonen

PITTIGE ZURE SOEP

met szechuan pepers

met vermicelli knoflook en prei

GEGRILDE
ST. JACOBSSCHELPEN
gefrituurde octopus met
Japanse mayonaise, teriyakisaus
en bonito vlokken

VEGETARISCHE
GERECHTEN
EDAMAMEE

boontjes met zout

GEWOKTE TAUGÉ
BROCCOLI

met knoflook

GEWOKTE CHAMPIGNONS

met knoflook

TEMPURA GROENTEN

courgette en zoete aardappel

GEGRILDE GROENE PEPERS

met Black Peppersaus

VEGA LOEMPIA’S

met chilisaus

SALADES
CRISPY WAKADORI SALADE

met krokante kip en
Shiso-dressing

CHUKA WAKAMEE

zeewiersalade met komkommer

POKEBOWL

zalm of tonijn rijst Edamamee,
krabstick, maïs, tobiko, avocado,
Japanse mayonaise

SAKE SALADE

sashimi zalm met
wasabi-dressing

BEEF SALADE

rood gebakken rundvlees
met Shiso-dressing

THAISE BEEF SALADE

rood gebakken rundvlees
met Thaise vissaus

VEGA GYOZA

met ponzu dressing

VLEESGERECHTEN

TAMAGO

Japanse zoete omelet met
zoete teriyakisaus

WITTE JASMIJNRIJST
GEBAKKEN JAPANSE
DIKKE NOODLES
GEBAKKEN NASI

gebakken rijst met groenten

VISGERECHTEN
TEPPAN ZALMFILET

licht pikant met chilisaus

KROKANTE KIPLOEMPIA’S

met chilisaus

GEGRILDE KIPSPIES

met teriyakisaus

met Thaise pindasaus

KIP AZIË

GEGRILDE OESTERS

KONBAO KIP

TEMPURA GAMBA’S
TEPPAN GAMBA’S

met wasabimayonaise

THAISE GAMBA’S

met rode curry

CALIFORNIA ROLL

tonijn, komkommer, lenteui, rode
peper, sriracha, spicy mayonaise

Grote Sushi rollen met rijst aan
de buitenkant
krabstick, komkommer,
avocado, Japanse mayonaise,
tobiko

ALASKA ROLL

HANDROLL SPICY TUNA

HANDROLL CHUKA

chuka, wakamee, sesam,
komkommer

HANDROLL VEGA

krabsalade, avocado, komkommer, albacore, tempura en
Japanse kruiden

avocado, Japanse mayonaise,
komkommer

CRISPY TORI ROLL

NIGIRI

krokante kip, komkommer,
sesam, tempura, kruiden,
Japanse mayonaise

Rijstballetje met een plakje vis
erop gelegd

zalmsalade, komkommer,
botersla, sashimi zalm, Japanse
mayonaise, tobiko

ORANGE ROLL

ZALM
TONIJN
ZEEBAARS

TEMPURA EBI ROLL

NIGIRI SPECIALS

LADY IN RED

geflambeerd met Japanse
mayonaise

tempura, garnaal, Japanse mayonaise, sesam tempura kruiden
krabstick, avocado, garnaal,
komkommer, sashimi tonijn,
spicy mayonaise, teriyakisaus,
Sriracha

ZALM

ENTRCÔTE

geflambeerd met wasabimayonaise

komkommer, avocado, krabstick,
sashimi zalm, sashimi tonijn,
wasabimayonaise

SASHIMI

TNT ROLL

ZALM
TONIJN
ZEEBAARS

sashimi zalm, komkommer, avocado, spicy mayonaise, Sriracha

DIVA ROLL

Plakjes dagverse rauwe vis

met sesam en ponzusaus

met licht pikante saus

GEGRILDE GAMBA’S

tempura, garnaal, komkommer

CARPACCIO ROLL

met zwarte bonensaus
en rode pepers

gestoomde garnalenpastei

HANDROLL TEMPURA EBI

ROLLS INSIDE OUT

HUISGEMAAKTE
VIETNAMESE LOEMPIA’S

GEGRILDE MOSSELEN

HA KAU

HANDROLL CALIFORNIA

krabstick, komkommer, avocado,
tobiko

TATAKI

THAISE KIPSPIES

gestoomd met knoflook

SUSHI & SASHIMI

HANDROLL ZALM

zalm, avocado, komkommer,
Japanse mayonaise

Japanse kippenvleespastei
met ponzusaus

met chilisaus

GARLIC OESTERS

Puntzakje met binnenkant rijst
en buitenkant zeewier

krabstick, komkommer, avocado, Japanse mayonaise, tobiko,
gefrituurde garnaal, spicy mayonaise

GYOZA

met knoflooksaus

GESTOOMDE OESTERS

LAMSRACK

met zwarte pepersaus
knoflook en zoete ketjap

SUNSET ROLL

KROKANTE KIPSTUKJES

TEMAKI HANDROLLS

TEPPAN LAMSRACK

met teriyakisaus

TAKAYO

JAPANSE NOODLESOEP

met krokante kip

PAKCHOY OSSENHAAS

met knapperige Chinese
groenten en oestersaus

met groenten en cashewnoten
in licht pikante saus

USU YAKI

dunne plakjes entrecôte,
rolletjes met groenten

TEPPAN OSSENHAAS

rucola, avocado, komkomme,
kaas, krabstick, carpaccio,
truffelmayonaise, pijnboompitten

SOFTSHELL CRAB ROLL

shoft shell crab avocado
Japanse mayonaise tobiko

BEEF ROLL

licht geschroeide ossenhaas,
knoflook, tempura, kruiden,
Japanse mayonaise

MAKI ROLLS

gemarineerde ossenhaas met
knoflook en Kikkoman

Kleine sushi rollen met zeewier
aan de buitenkant gerold

KINGDU OSSENHAAS

KOMKOMMER OF AVOCADO
KRABSTICK OF ZALM
TONIJN

met paprika bosui en
zoet zure OKsaus

ZALM

TONIJN

met sesam en ponzusaus

SPIDER ROLL

Unagi paling, komkommer,
avocado, Japanse mayonaise,
krabstick, teriyakisaus

met knoflooksaus

KOREAANSE BULGOGI

Lichtgeschroeide plakjes vis

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 de tafel, die u kunt delen
met uw tafelgenoten.
Dit verrassingsmenu is iedere
keer anders en de gerechten
zijn een greep uit ons
bestaande menukaart.

Wij presenteren u
Modern Asian Cuisine, authentieke
en vernieuwde gerechten uit Azië,
geserveerd op een eigentijdse wijze in elegante
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, kunt u opnieuw de kaart bekijken en
de bestelling voor de volgende ronde doorgeven.

