Menukaart
Kleine gerechten
Sushi & meer....
€ 4,00

Edamame
Japanse sojabonen met zeezout

€

3,50

Kappa Maki (8 st.)
Kleine sushi-roll met komkommer

€

3,50

Avocado Maki (8 st.)
Kleine sushi-roll met avocado

€

4,50

Sake Maki (8st.)
Kleine sushi-roll met zalm

€

9,00

California roll (8 st.)
Krabstick met avocado, komkommer, Japanse mayonaise en masago

€

8,50

Crispy roll (8 st.)
Krokante roll met avocado en tempurabeslag

€

12,00

Dragon Boat roll (8 st)
Krokante garnaal met zalm en avocado

€

10,00

Sake Wasabi (8 st.)
Zalm met avocado, komkommer, sesam en wasabi mayonaise

€

14,00

Unagi Roll (8 st.)
Gerookte paling, krokante garnaal, avocado en palingsaus

€

8,50

Zalm Sashimi (5 st.)
Dun gesneden rauwe zalm-sashimi

Salades
€

5,00

Wakame salade (vegetarisch)
Zeewiersalade met mosterd-dille saus

€

7,50

Tori

€

7,50

Zalm salade

Gemengde salade met krokante kip en mosterd-dille saus

Gemengde salade met fijngesneden sashimi-zalm en mosterd-dille saus

Gestoomde hapjes
€

7,00

Har Kau (4 st.)
Gestoomde garnalen pasteitjes

€

6,00

Sieuw Mai (4 st.)
Gestoomde varkensvlees pasteitjes

Gefrituurde hapjes
€

6,50

Loempia speciaal
Grote, zelfgemaakte, loempia met kip

€

5,50

Pangsit Goreng (4 st.)
Krokant pasteitje met garnalen

€

5,50

Ebi garnalen (4 st.)
Gepaneerde garnalen met chili-saus

€

3,50

Loempia met groenten (2st.)
Loempia-springroll met kip en groenten en chili-saus

€

3,50

Loempia met kip en groenten (2st.)
Loempia-springroll met kip en groenten en chilisaus

€

6,00

Tori Crispy Chili (portie)
Gefrituurde, gesneden, licht gepaneerde, gefrituurde kippendijen met chili-saus

€

4,50

Ika Furai (4st.)
Gefrituurde inktvisringen met chili-saus

€

3,50

Jagaimo kokki (2 st.)
Gefrituurde aardappel-kaaskoek schijven

€

3,50

Ohagi (2st.)
Gefrituurde sesamballetjes

Gegrilde hapjes
€

5,00

Gyoza (4st.)

€

6,00

Yakitori (3st.)

€

5,50

Pekingeend pannenkoek (2st.)

€

5,50

Usuyaki (3st.)

€

7,50

Sake teriyaki (portie)

€

9,50

Zeebaarsfilet (portie)

Gegrilde pasteitjes gevuld met kip en groenten
en zelfgemaakte Japanse vinaigrette

Kipspiesjes met teriyakisaus

Ingerolde pekingeend met lente-ui, komkommer en hoi-sinsaus

Beefrolletjes gevuld ui met geserveerd met pepersaus

Zalmfilet met broccoli en zelfgemaakte Japanse vinaigrette

Halve zeebaarsfilet met broccoli en zelfgemaakte Japanse vinaigrette

