
voorgerechtenontbijt buffet

crème kreeftensoep 14,50

croissants

kaas soorten

gekookte eieren

vers fruit

verschillende soorten céréal

kreeft 17,50

wilde garnalen 14,50

alaska king krab 17,50

tonijn 16,50

tonijntartaar met avocado 18

soep

Sashimi salade

chinese tomatensoep 5,75

luxe broodjes

zalm 13,50

wilde garnalen met wakame 14,50

zalmtartaar met avocado 15

coquille met eendenlever 
en kaviaar 18,50

oerbrood bruin en wit

warm vlees (kip)

gebakken spekjes

koffie, thee, (karne)melk & jus d’orange

roerbak eieren

zoet beleg hagelslag | verschillende soorten jam

ham soorten

Zondag vanaf 09.30 - 11.30 uur* | € 11,95 p.p.

* Maandag t/m zaterdag dient u van tevoren te reserveren. 
Vanaf 20 personen

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

ijskaart en fruit

mango ijs met slagroom (2 bolletjes) 5

vanille ijs met slagroom (2 bolletjes) 4,50

cocos ijs met slagroom (2 bolletjes) 5

groene thee ijs met slagroom (2 bolletjes) 5

ijs mix 3 verschillende smaken met slagroom 6,95

café glacé Vanille ijs met koffie en koffielikeur 6,95

vers fruit 5,50

beef roll - ossenhaas per stuk  4

teriyaki iberico spies 3 stuks  15

huisgemaakte mini loempia’s 2 stuks  6,50

oesters knoflook gember saus / zwarte bonen saus 3,50

teriyaki runder entrecote 3 stuks  15

gefrituurde garnalen (Ebi fry) 2 stuks   6

teriyaki kipspies 3 stuks  9,50

kip saté met pindasaus | 3 stuks  7,50

geroosterd varkensspek  8

iberico met salade 18,50

teriyaki kip 10,50



4-gangen menu A

6-gangen menu B

6-gangen menu C

hoofdgerechten

gon bai kai (kip) 10,50

iberico met salade

ebi sushi roll met zalm topping 3 stuks

sushi maki roll ‘speciaal van de chef’ 3 stuks

dry aged runder entrecote 200 gr.

zalm met teritaki saus

kip kerry 10,50

sashimi zalmtartaar

iberico met salade

sashimi zalmtartaar

ossenhaas tausi 18

dry aged runder entrecote 200 gr.

teriyaki kip saté 2 stuks

sashimi wilde garnalen

ijs met vers fruit of koffie

ijs met vruchten

garnalen chilly saus 18

ijs met vers fruit of koffie

lam frenched 2 stuks

sashimi tonijn

nasi / bami / rijst mix  4

gewokte groenten  7,50Frietjes  3,50

gemengde salade  6,50

€ 35 p.p.

€ 59 p.p.

€ 59 p.p.

heilbot 200 gr. 17,50

zalm (wild gekweekt) 200 gr. 15,50

king krab 150 gr. 37,50

geroosterd varkensspek 12,50

hele kreeft (Europees) 59,50

babi pangang 12,50

teriyaki iberico procureur 250 gr. 22,50

dry aged runder entrecote 250 gr. 27,50

tournedos 200 gr. 37,50

wagyu beef 50 gr. 30

teriyaki kip 250 gr. 17,50

wilde garnalen 6 stuks 24,50

dry aged ribeye 250 gr. 34,50

lam frenched 4 stuks 35

tipan gietijzer plaat

- eend menu -

bijgerechten

€ 49,95 p.p. 

Geniet van het eend menu ( 3 gangen) 
Flensjes | Filet teriyaki | Soep



tonijn 5 avocado 4

zalm 15

avocado met wasabi mayonaise 7,50

coquille met eendenlever 16,50

zalm 6

banaan met groene thee 8

wilde garnaal 7

sushi kaart

nigiri per stuk maki rolL 6 stuks

ebi sushi roll met topping 8 stuks

sushi roll vegetarisch 6 stuks

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

zalm 3 komkommer 3,50

hollandse garanalen (gedroogde)  12,50

komkommer met yuzu mayonaise 6,50

tonijn 8

ebi garnalen (4 stuks) 10

tonijn 16,50

ebi beef roll (8 stuks) 16,50

spiced chicken roll (8 stuks) 10




