
soep diverse broodjes

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij  een van onze medewerkers.

chinese tomaten soep 6,50

miso soep met alaska king crab 19,50

Japanse kerry soep met kip 6,50

miso soep met wilde garnalen 14,50

chinese wan tan soep 8,50

mongolische ossenstaart soep 8,50

lunch kaart
Tot 16.00 uur

broodje gezond 5,50

ambachtelijke runder kroket 4,50

uitsmijter ham kaas 8,50

tosti ham kaas 6,50

broodje warmvlees kipfilet 7,50

Keuze uit bruin of wit brood



kleine gerechtensoep

menu omakase
vanaf € 50,- p.p.

Treed binnen bij chefkok Ming. Met liefde tovert hij een 6 tot 18 gangen verrassingsmenu voor u op de tafel. Overweldigende gerechtjes, bestaande 
uit verse vis en schaal- en schelpdieren, traditionele Japanse sushi en sashimi… het komt allemaal voorbij tijdens uw avondje uit. Ervaar een 
overweldigende smaakexplosie door de dagverse producten van de hoogste kwaliteit.

Geniet van een unieke verrassingsavond bij @thePark Asia.

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij  een van onze medewerkers.

dry aged beef rol (ossenhaas) (p.s.) 5chinese tomaten soep 6,50

teriyaki kip spies (4 stuks) 9,50miso soep met alaska king crab 19,50

teriyaki heilbot 125 gr. 14,50

zeeuwse oesters knoflook gember saus (p.s.) 3,50Japanse kerry soep met kip 6,50

teriyaki kip 125 gr. 9miso soep met wilde garnalen 14,50

teriyaki wilde garnalen (3 stuks) 12,50

gamba Peking wijze gemaakt (p.s.)  5chinese wan tan soep 8,50

dry aged ribeye 125 gr. 16,50

coquille in sake miso saus  9mongolische ossenstaart soep 8,50

teriyaki schotse zalm 125 gr. 12,50

dry aged tournedos 125 gr. 19,50

menukaart

kreeft 45

wagyu beef prijs op aanvraag 

alaska king crab 200 gr. 45

bijgerechten

friet 3,95

gewokte groenten 8,50

stokbrood met kruidenboter 2,50

gemengde salade 7,50

japanse gebakken rijst 6

udon mie (japanse bami) 6,50

extra genieten



zalm wild gekweekt (met komkommer) 15

tonijn 19,50

zalmtartaar met avocado 17,50

avocado 4,50

avocado met wasabi mayonaise 8,50

tonijn blue fin (met komkommer) 16,50

dry aged beef 19,50

tonijn 19

zalm 6,50

banaan met groene thee 9

dry aged beef (met komkommer) 16,50

coquille/eendenlever 21

coquille/eendenlever/kaviaar 19,50

tonijntartaar met avocodo 21,50

wilde garnaal 7,50

sushi kaart

sushi roll 8 stuks

ebi sushi roll 8 stuks met gefrituurde garnalen

sashimi

maki rolL 6 stuks

sushi roll vegetarisch 8 stuks

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

spiced chicken 11

zalm 18

zalm 15

komkommer 4

komkommer met yuzu mayonaise 7

coquille/eendenlever (met komkommer) 18tonijn 7,50

sushi mix van de chef 45coquille 7,50




