menu’s

asian bites

MENU 1 | DELUXE 2 PERSONEN | 53 | 26,5 PP
4x spicy tunarol, 4x special veggierol, 4x californiarol,
4x sunshinerol, 4x rainbowrol, 4x crunchy garnaalrol,
3x tamagorol & 3x avocadorol
bijgerecht: kleine portie boontjes & prawn toast
inclusief dessert: zie dessert kaart

BEEF TATAKI | 8,5
licht gebakken schots rundvlees, wakame,
bosui, sesamdressing, sesam & chiliflakes

MENU 2 | DELUXE MENU 4 PERSONEN | 106 | 26,5 PP
8x spicy tunarol, 8x special veggierol, 8x californiarol,
8x sunshinerol, 8x rainbowrol, 8x crunchy garnaalrol,
6x tamagorol, 6x avocadorol
bijgerecht: portie edamame boontjes & crazy prawn toast
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 3 | DON’T STAY AT HOME 2 PERSONEN |
NORMAAL | 60 | 30 PP
8x red dragonrol, 4x crunchy garnaalrol,
4x rainbowrol, 8x bonito maki & 6x paddo maki
bijgerecht: crunchy wasabi salade tonijn &
kleine portie edamame boontjes
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 4 | DON’T STAY AT HOME MENU 2 PERSONEN |
VEGETARISCH | 55 | 27,5 PP
8x jackfruitdragonrol, 8x veggie dragonrol,
6x komkommerrol & 6x paddomaki
bijgerecht: crunchy wasabi salade asperge
& miso aubergine toast
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 7 | SUSHIMIX 1 PERSOON | VEGETARISCH | 25
opties voor grote rollen: 8x special veggierol,
sweet potatorol, veggie dragonrol of jackfruitdragonrol
& 6x paddo maki
bijgerecht: wakame salade & miso aubergine toast
inclusief dessert: zie dessert kaart

TONIJN TATAKI | 9
licht gebakken tonijn, wakame, avocado,
bosui, sesamdressing, sesam & chiliflakes
SASHIMI MIX | 10 STUKS | 11,75

MENU 8 | SUSHIMIX 1 PERSOON | GLUTENVRIJ | 26,5
8x sake avocadorol, 3x zalmkomkommerrol & 3x tonijnrol
bijgerecht: komkommersalade & kleine portie edamame boontjes
inclusief dessert: zie dessert kaart

NIGIRI MIX | 4 STUKS | TONIJN & ZALM | 9,5
FLAMED NIGIRI MIX | 4 STUKS | TONIJN & ZALM | 10,25
EDAMAME BOONTJES | 5,25 | V

MENU 9 | SUSHIMIX 1 PERSOON | GLUTENVRIJ EN VEGETARISCH | 25
8x pink veganrol, 3x avocadorol & 3x komkommerrol
bijgerecht: komkommersalade & kleine portie edamame boontjes
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 10 | SUSHIMIX 1 PERSOON | GLUTENVRIJ EN VEGAN | 25
8x pink veganrol, 3x avocadorol & 3x komkommerrol
(alles zonder mayonaise)
bijgerecht: komkommersalade & kleine portie edamame boontjes
inclusief dessert: zie dessert kaart

CRAZY PRAWN TOAST | 2 STUKS | 7,5
garnalen, miso mayonaise, unagisaus,
bosui & bonito flakes
MISO AUBERGINE TOAST | 2 STUKS | 6,5 | V
aubergine, bosui, unagi saus,
miso mayonaise & nori strips
ZOETE AARDAPPEL FRIET
MET FURIKAKE EN TRUFFELMAYO | 5,25 | V
optie met bonito flakes +1,5
DUMPLING VEGETARISCH | 2 STUKS | 3,5

MENU 11 | KIDS MIX 1 PERSOON | 12,5
3x avocadorol, 3x zalm komkommerrol,
1x tempura garnaal & 1x bolletje sushirijst
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 5 | DON’T STAY AT HOME MENU 2 PERSONEN |
VEGAN | 48 | 24 PP
8x jackfruitdragonrol, 8x veggiedragonrol,
6x komkommerrol & 6x paddo maki
bijgerecht: kleine portie edamame boontjes
& miso aubergine toast (alles zonder mayonaise)
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 12 | NEGEN MAANDEN MENU (ZWANGERPROOF) | 26,5
opties voor grote rollen: 8x crunchy garnaalrol of
californiarol met sezamzaad & 6x paddo maki
bijgerecht: kleine portie edamame boontjes &
miso aubergine toast
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 6 | SUSHIMIX 1 PERSOON | NORMAAL | 26,5
opties voor grote rollen: 8x crunchy garnaalrol,
sunshine rol, sake avocadorol, californiarol of umamirol
3x zalm komkommerrol & 3x tonijnrol
bijgerecht: wakame salade & prawn toast
inclusief dessert: zie dessert kaart

MENU 13 | STEL JE EIGEN MENU SAMEN | 45
(let op, dit menu is zonder bijgerechten / dessert)
kies vier van de volgende sushirollen:
crunchy garnaalrol, rainbowrol, pink dragonrol, red dragonrol,
surf en turfrol, torched tunarol, sunshinerol, sake avocadorol,
volcanorol, spicy tunarol, californiarol, bonito maki, umamirol,
special veggierol (v), sweet potatorol (v), veggie dragonrol (v),
jackfruit dragonrol (v) & pink veganrol (v)

DUMPLING KIMCHI & PORK | 2 STUKS | 3,5
GEFRITUURDE GARNALEN | 2 STUKS | 3,5

LET OP:
het is mogelijk dat er direct na jullie
een nieuwe tafel heeft gereserveerd.
bij jullie reservering staat een ‘eindtijd’
vermeld, wij houden hier rekening mee.
mochten jullie langer willen blijven
zitten, vraag dan onze bediening naar de
mogelijkheden. helaas kunnen wij hier
geen garantie voor geven i.v.m. de beperkte
ruimte in het restaurant.

FRIS

SAKE’S

FRITZ KOLA | 2,75
FRITZ KOLA SUIKERVRIJ | 2,75

WIT

THEE

FRITZ KOLA | MELOENLIMONADE | 2,75

PANUL CENTRAL VALLEY |
COLCHAGUA VALLEY CHILI |
CHARDONNAY
glas 4,5 | karaf 0,5l 16,5 | fles 26,5

JAPAN SENCHA FUKUYA |
GROENE THEE | 2,75
gestoomde groene thee | fris en
grassig | tonen van spinazie & zeewier

FRITZ KOLA | LEMON | 2,75
FRITZ KOLA | ORANGE | 2,75
NATURFRISK GINGER BEER | BIO | 4,6
alcoholvrij
APPELAERE | APPELSAP | 2,75
CHARITEA | BIO ICE-TEA | 3,75
groene thee met gember
MARIE STELLA MARIS | 25CL | 2,75
plat of bruisend
MARIE STELLA MARIS | 75CL | 6
plat of bruisend

ESPRESSO | 2,4
L’ARJOLLE CÔTES DE THONGUE WIT |
LANGUEDOC FRANKRIJK |
SAUVIGNON BLANC | VIOGNIER | MUSCAT
glas 4,5 | karaf 0,5l 16,5 | fles 26,5

MAES FLES | 5,2% | PILS | 2,75
SAPPORO PREMIUM BEER | 4,7% |
JAPANS BIER | 3,5
ASAHI SUPER DRY BEER | 5% |
JAPANS BIER | 3,5
IKI BEER | 4,5% |
YUZU | JAPANS BIER | BIOLOGISCH
GROENE THEE | 4,75
FUNKY FALCON | 5,2% |
TWO CHEFS BREWING |
LEMONGRASS | PALE ALE | 4,75
GREEN BULLET | 5,7% |
TWO CHEFS BREWING |
BLOEMIG | INDIAN PALE ALE | 4,75
TROPICAL RALPHIE | 5% |
TWO CHEFS BREWING |
TROPISCH | WEIZEN | 4,75
HEINEKEN 0.0% | 2,5

KOFFIE | 2,6
DUBBELE ESPRESSO | 3

CASTELO DE MEDINA RUEDA VERDEJO |
RUEDA SPANJE | VERDEJO
glas 5,25 | karaf 0,5l 19,5 | fles 30

ESPRESSO MACCHIATO | 2,75

CLOS MARGUERITE MARLBOROUGH
THE GRAPE WHISPERER |
MARLBOROUGH NIEUW-ZEELAND |
SAUVIGNON BLANC
glas 5,75 | karaf 0,5l 21,5 | fles 31

CAPPUCCINO | 2,75

ROOD
BIER

KOFFIE

LA COUR DES DAMES PAYS D’OC
PINOT NOIR | LANGUEDOC |
FRANKRIJK
glas 4,5 | karaf 0,5l 16,5 | fles 26,5
STEFANO ACCORDINI VALPOLICELLA
CLASSICO | VENETO ITALIË |
CORVINA VERONESE |
RONDINELLA | MOLINARA
glas 5,75 | karaf 0,5l 21,5 | fles 31

FLAT WHITE | 3,5

LATTE MACCHIATO | 3
MATCHA LATTE |
GEMALEN GROENE THEE | 4,1
ER IS KEUZE TUSSEN
BIOLOGISCHE KOEMELK &
HAVERMELK (+0,4)
WIJ HEBBEN OOK
DECAFE KOFFIE !

CHINA JASMIN CHUNG HOA |
GROENE THEE | 2,75
groene thee gearomatiseerd met
jasmijn bloesem | bloemig & zoet
GREEN JAPANESE CHERRY BLOSSOM |
GROENE THEE | 2,75
licht zoete groene thee met
kersenbloesem
SE CHUNG CHINA OOLONG | TUSSEN
GROENE EN ZWARTE THEE IN | 2,75
half geoxideerd | vol, gebalanceerd
& geroosterd
GEMAICHA | GROENE THEE | 2,75
groene thee & geroosterde bruine rijst |
inval met geroosterde tonen
MATCHA | GEMALEN GROENE THEE | 3,85
groene thee gemalen tot poeder |
doordat het oplost in water ontstaat er een
intense smaak en krijg je al het
goede van groene thee binnen
VERSE GEMBER EN
LEMONGRASS THEE | 2,85
VERSE MUNTTHEE | 2,85

ROSE
VOOR BIJ DE KOFFIE

HET IS OOK MOGELIJK
OM EEN POT THEE TE
BESTELLEN VOOR 5,-

L’ARJOLLE CÔTES DE THONGUE ROSÉ |
LANGUEDOC FRANKRIJK |
GRENACHE | SYRAH
glas 4,5 | karaf 0,5l 16,5 | fles 26,5

WALNOTEN LIKEUR | VAN KLEEF | 4,25

CAVA

YUZU SAKE | KOZAEMON | 4,5

COCKTAILS

DE PRÓ CAVA BRUT | PENEDÈS SPANJE
XAREL.LO | MACABEO | PARELLADA
glas 5,50 | fles 27

NIKKA WHISKEY | 6,75

GIN TONIC HERMIT | 9.5
hermit gin, fever tree tonic & grapefruit

GEMBER LIKEUR | CAIPI | 4,5

LIMONCELLO | VINCENZO’S | 4,25

CAIPI GINGER SODA | 8.5
caipi ginger, soda & lemon
ESPRESSO MARTINI | 10.5
wodka, frangelico, kahlúa & espresso

KIKUMASAMUNE GINPACK SAKÉ | 4,5 KOUD GLAS
(120ML) | 5,5 OPGEWARMD SAKE KANNETJE
(150ML) | 35 HEEL PAK KOUD (900ML)
elegante stijl futsu-shu saké. aroma’s van rode
appelhuid en zachte textuur als romige yoghurt.
een vleugje grapefruit, schil van meloen en witte
peper. licht rond en helder met een lange afdronk.
drink deze saké koud in een wijnglas of verwarmd.

DASSAI 45 JUNMAI DAIGINJO | 27 |
ALLEEN PER FLES (300ML)
de ‘45’ in de naam ‘dassai 45’ staat voor de
polijstverhouding van de rijstkorrel; met andere
woorden, slechts 45% van de rijstkorrel blijft achter
na het polijstproces, wat resulteert in een delicate
en verﬁjnde sake met een zuivere smaak. in de neus is
dassai 45 licht bloemig met hints van bloesem, meloen
en tropisch fruit. in de mond is het verfrissend zacht,
een vleugje zoetheid en een lichte smaak van anijs.
deze fantastische sake wordt het best
gekoeld gedronken.

KOZAEMON YUZU SAKÉ | 7,5 GLAS (120ML) |
35 PER FLES (500ML)
heerlijke junmai yuzu sake van kozaemon.
vol citrusfruit met mooie zuren en licht bitters.
ideale combi van een mooie junmai saké met de frisheid
van de yuzuvrucht.

SHICHIKEN JUNMAI SPARKLING | 32 |
ALLEEN PER FLES (360ML)
elegante droge sparkling saké. deze sake is licht
troebel, met een ﬁjn depot van rijst, en laag
alcoholpercentage van 11%. de bubbel is ﬁjn, en
verkregen door tweede fermentatie op fles. deze saké
is fris en levendig met prachtige aroma’s van peer,
ananas, groene appel en citrus. shichiken sparkling is
een zijdezachte en ongelooflijk precieze sake met veel
frisheid en umami.

IPPONGI GINKOBAI ‘HANNYA’ UMESHU | 14,5 |
ALLEEN PER FLESJE (150ML)
umeshu is een japanse pruimenlikeur en ippongi maakt
een aantal van de beste. hier hebben ze het
gecombineerd met chilipeper voor een zoete,
zijdezachte drank die je een hete trap na geeft.
de ginkobai hannya tou umeshu heeft een fruitig aroma
en begint met een honingachtige smaak in de mond.
na het doorslikken voel je een warmte opbouwen en
voordat je het weet tintelt je tong van de chilipeper.
‘hannya tou’ is een japanse legende over een mooie
jonge vrouw, wiens echtgenoot haar herhaaldelijk
bedroog. de jonge vrouw werd wild van jaloezie, en
uiteindelijk verteerde het haar en veranderde haar in
een demoon. deze transformatie van jonge schoonheid
in een demoon is de perfecte naamgenoot voor deze
verrassende likeur.

