
1. Salmon
zalm met Japanse mayonaise en zalmkaviaar

2. Tuna
tonijn met zwarte kaviaar en crunch

3. Unagi
paling met unagisaus en geroosterde sesam  

4. Ebi
garnaal met Japanse mayo

5. Sugarcrisp salmon
geflambeerde zalm met rietsuiker en Japanse mayo

6..  Beef carpaccio
geflambeerde carpaccio met gebakken ui en lente ui 

7. Scallop
geflameerde coquille met sriracha en zwarte kaviaar

Hoewel alle zorgvuldigheid is genomen bij het samenstellen van onze menukaart, kunnen gerechten ingrediënten bevatten die niet zijn vermeld
in de omschrijving. Gasten met een allergie kunnen vanzelfsprekend ons personeel vragen naar de allergeneninhoud van onze gerechten

Warme gerechten

13. Surf & turf
geflambeerde rundercarpaccio met garnaal

14. Creamy cheese
cream cheese en sesam

15. Garlicious
geflambeerde rundercarpaccio, krab, avocado, komkommer,
knoflook en lente ui  

16. Dynamite
tonijn met groente, 7 spices mix, wasabi mayo en krokante crisp

17. Black truffle
zalm, krab, avocado en komkommer met tru�elsaus

18. Flaming salmon
zalm, krab, avocado en komkommer met Japanse chili, 
7 spices mix en sriracha

19. Crispy tuna
tonijn met Japanse mayo, unagisaus en tempura crunch

20. Fire tuna
tonijn, krab, avocado en komkommer met Japanse chili, 
7 spices mix en wasabimayo

21. Crunchy tempura
krokante garnaal, tamago en komkommer met viskuit en sesam

22. Wakame roll
zeewiersalade met tamago, komkommer en zalmkaviaar

23. Crunchy salmon
gepaneerde zalm met komkommer

24. Holy crab
krab met tamago, komkommer, sriracha en lente ui 

25. Rock ‘n roll
gefrituurde sushi met kip, teriyaki saus en Japanse mayo

26. Salmon tartare
zalmtartaar met sriracha

27. Maki mix
komkommer, zalm en tamago maki

 
 

5 gangen sushimenu ter indroductie eu 29,6 p.p. 

Gang 1 t/m 4 - kies een gerecht per gang (Nigiri/Tataki & Sashimi/Uramaki roll)

Gang 5 - kies twee gerechten (warme gerechten/Nigiri/Tataki & Sashimi/Uramaki roll)

Nirigi’s

8. Beef tataki
licht geschroeide en gemarineerde plakjes biefstuk met 
mirin en sojasaus

9. Tuna tataki
Tonijn licht geschroeid met sesam

10. Salmon sashimi
verse plakjes zalm  

11. Tuna sashimi
verse plakjes tonijn 

12. Sashimi new style
verse zalm met dressing van ponzu, citrus en sjalot

 

Tataki & Sashimi

Uramaki rolls

28. Rib-eye rolls
gegrilde rib-eye opgerold en gevuld met groente,
lente ui en knoflook

29. Ha yun
gebakken garnalenpastei in sinaasappelsaus

30. Au yuk ka
gebakken runderpasteitjes met oestersaus  

31. Gyoza
gebakken dumplings gevuld met vlees, knoflook en sojasaus 

32. Ebi tempura
krokante gebakken garnalen met sojasaus en mirin

33. Chicken yakitori
Japanse kippenspies met teriyakisaus


