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SOEPEN
Miso soep, bouillon getrokken uit sojabonen met zeewier en tofu 

Pittige zure soep, Aziatische soep op Szechuan stijl - pittig 
Chinese tomatensoep, zoete tomatensoep met vermicelli 

VEGETARISCHE GERECHTEN
Edamame, boontjes met zout 
Gewokte taugé met knoflook

Broccoli met knoflook
Gewokte champignons met knoflook, wortels en peulen 

Tempura groenten, courgette en zoete aardappel 
Mini loempia’s, kleine loempiaatjes met groenten en chili dip 

Vietnamese loempia’s met groenten, vermicelli en chili dip 
Vega gyoza, vegetarische dumplings met ponzu dip 

Tamago, Japanse zoete omelet met Japanse mayonaise, teriyaki saus en Ja-
panse kruidenmix 

Loaded Asian fries, frietjes met spicy mayonaise en groene/ rode pepers - 
pikant 

Ma Po Tofu, langzaam gegaarde tofu op oma’s recept - licht pikant 
Kimchi pannenkoeken, pannenkoeken op Koreaanse manier met kimchi 

marinade 
Witte jasmijnrijst

Gebakken dikke noodles met zoetzure saus 
Gebakken nasi, met groenten 

VISGERECHTEN
Teppan zalm met knoflooksaus 

Gegrilde mosselen 
Gestoomde oesters met zwarte bonen 

Gegrilde oesters 
Gegrilde gamba’s 

Gestoomde St.Jacobsschelpen
Gegrilde St.Jacobsschelpen

Tempura gamba’s, gefrituurde garnalen met sojadip 
Thaise gamba’s met rode curry, koriander en peper

7 kruiden gamba’s met lichtpikante kruidenmix en groenten 
Takoyaki, octopus balletjes met Japanse mayonaise, teriyakisaus en boni-

tovlokken 
Garnalenspiesjes, met Chineese kruiden en komijn
Tarbotfilet, witvis met huisgemaakte sinaasappelsaus 

Ha Koa, gestoomde garnalenpastei met chili dip 

SALADES
Crispy wakadori salade, krokante kip en shiso dressing

Chuka wakame, Japanse zeewiersalade met komkommer 
Poké bowl, met zalm, tonijn, boontjes, krabstick, tobiko, avocado,

Japanse mayonaise 
Sake salade, sashimi zalm met wasabi dressing 

VLEESGERECHTEN
Gefrituurde krokante kipstukjes met chilisaus 

Kiploempia’s met chili dip
Gegrilde kipspies met teriyakisaus 

Gyoza, Japanse kippen vleespastei met ponzu dip 
Thaise kipspies met Thaise pindasaus, koriander, rode pepers en 

gebakken ui
Kip Azië, kipfilet met lichtpikante zoete chilisaus 

Usu Yaki, entrecote rolletjes met groenten en honing-mosterdsaus
Teppan ossenhaas met knoflooksaus 

Kingdu ossenhaas, filet met paprika en zoetzure OKsaus 
Pakchoy ossenhaas, filet met pakchoy en verse knoflook

Teppan lamsrack met teriyakisaus
KFC, Korean fried chicken en bulgogi saus 

Ossenhaasspiesjes met Chineese kruiden en komijn 
Kong Boa kip met kong boa saus, cashewnoten en groenten

Sieuw Mai, Asian dim sum 
Gefrituurde gyoza, vleesvulling, Japanse mayonaise en teriyakisaus 

SUSHI
rolls inside out - Grote sushi rollen met rijst aan de buitenkant

California roll, krabstick, komkommer, avocado, Japanse mayonaise, tobiko
Alaska roll, krab salade, avocado, komkommer, albacore, tempura, Japanse 

kruiden
Crispy tori roll, krokante kip, komkommer, sesam, tempura, kruiden, Japanse 

mayonaise 
Orange roll, zalmsalade, komkommer, botersla, sashimi zalm, Japanse mayo-

naise, tobiko 
Tempura ebi roll 2.0, tempura garnaal, Japanse mayonaise, sesam, tempura 

kruiden, gefrituurde krab 
Lady in red, krabstick, avocado, garnaal, komkommer, sashimi tonijn, spicy 

mayonaise, teriyaki saus, sriracha 
Sunset roll, komkommer, avocado, krabstick, sashimi zalm, sashimi tonijn, 

wasabi mayonaise 
Tnt roll 2.0, sashimi zalm, komkommer, avocado, spicy mayonaise, sriracha, 

groene peper  
Diva roll, krabstick, komkommer, avocado, Japanse mayonaise, tobiko, ge-

frituurde garnaal, spicy mayonaise 
Carpaccio roll, rucola, avocado, komkommer, kaas, carpaccio, truffel mayo-

naise, pijnboompitten
Soft Shell crab roll, soft shell crab, avocado, tobiko, Japanse mayonaise 

Beef roll, licht geschroeide ossenhaas, knoflook, tempura, kruiden, komkom-
mer, Japanse mayonaise 

Spider roll, komkommer, krabstick, teriyakisaus, Unagi, sesam, avocado
Hungry roll, komkommer, krabstick, avocado, Jaspanse mayonaise, teriyaki

saus, spicy mayonaise, gebakken ui

MAKI ROLLS 
kleine sushi rollen met zeewier aan de buitenkant gerold.

Komkommer of avocado of krabstick of zalm of tonijn

TEMAKI HANDROLLS
Puntzakje met aan de binnenkant rijst en de buitenkant zeewier. 

Handroll zalm, zalm, avocado, komkommer, Japanse mayonaise 
Handroll california, krabstick, komkommer, avocado, tobiko

Handroll tempura ebi, tempura, garnaal, komkommer, Japanse mayonaise 
Handroll spicy tuna, tonijn, komkommer, lente ui, rode peper, sriracha, spicy 

mayonaise 
Handroll chuka, chuka wakame, sesam, komkommer

Handroll vega, avocado, Japanse mayonaise, komkommer 

NIGIRI
Rijstballetje met een plakje vis erop gelegd. 

Zalm of tonijn of zeebaars

NIGIRI SPECIALS 
Zalm, geflambeerd met Japanse mayonaise 

Entrecote, geflambeerd met wasabi mayonaise 

SASHIMI
Plakjes dagverse rauwe vis. 

Zalm of tonijn of zeebaars

TAtAKI
Licht geschroeide plakjes vis. 

Zalm, met sesam en ponzu saus
Tonijn, met sesam en ponzu saus

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 
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GLUTEN

SOJA

EI

MELK

NOTEN

PINDA


