3 gangen keuzemenu 29,9 p.p. voor-, tussen-, en hoofdgerecht
4 gangen keuzemenu 35,9 p.p. drie voor- of tussengerechten en een hoofdgerecht
5 gangen keuzemenu 39,9 p.p. vier voor- of tussengerechten en een hoofdgerecht
Laat onze chef een verrassingsmenu voor u samenstellen +3,- p.p.

1. California

roll

Voorgerechten

ook mogelijk vegan
krab, avocado en komkommer

2.

7.

8. Sashimi

Chicken teriyaki roll
Scallop nigiri

9. Crispy

+eu 2
geflambeerde coquilles met srirachasaus

4.

Salmon tartare roll
Sashimi new style

Tuna wasabi roll

roll

Tussengerechten
18. Gestoomde

coquille

+eu 1,5
gestoomde coquille in een schelp met rijstnoedels en
knoflook op een traditionele Chinese wijze bereid

yun

yuk ka

19. Chicken

yakitori

Japanse kippenspiezen met teriyakisaus

20. Wan

gebakken runderpasteitjes met oestersaus

16. Ebi

roll

ebi tempura, avocado, en zalmkaviaar

huisgemaakte gebakken garnalenpastei met sinaasappelsaus

15. Au

mix

12. Dragon

gegrilde rib-eye van de hete Teppanyaki plaat opgerold
en gevuld met groente, lente ui en knoflook

14. Ha

crab roll

krab, omelet, komkommer en lente-ui

mix van geflambeerde zalm, carpaccio en tuna wasabi nigiri

tonijn, komkommer, avocado, krab, wasabimayonaise en
Japanse spicy kruiden

13. Rib-eye

10. Holy

11. Nigiri

+eu 1
zalm sashimi met een dressing van Ponzu

6.

roll

tamago, komkommer, gegarneerd met tempura crisp

zalm tartaar, avocado, krab, komkommer, lente-ui en crunch

5.

mixed

ook mogelijk vegan
mix van zalm sashimi & tonijn sashimi

gemarineerde kipdijfilet met teriyakisaus

3.

Beef carpaccio roll

geflambeerde rundercarpaccio, komkommer en tamago

tan soep

heldere kippensoep met Shanghai Paksoi en pasteitjes
van varkensvlees

tempura

ook mogelijk vegan
krokante gebakken garnalen op een bedje van sla
met sesamdressing

21. Saté

17. Gyoza

ook mogelijk vegetarisch
gebakken dumplings gevuld met vlees, knoflook en sojasaus

udang

garnalensaté van de hete Teppanyaki plaat met
gebakken uien en sambal

Hoofdgerechten
22. Red

28. Cantonese

curry chicken

pittige Thaise rode curry met kipdijfilet en groenten

23.

foe yong hai

traditionele omelet met tomaat en zoetzure saus

Sweet & sour chicken

29.

Black pepper beef

gebakken kipdijfilet met ananas in zoetzure saus

gesneden runderhaas met zwarte pepersaus

24. Cha

30. Black

siu

25. Salmon

Teppanyaki

op de hete Teppanyaki plaat gebakken zalmfilet met mild pikante
oestersaus

26. Kon

gin lam

+eu 2
gegrilde lamskoteletjes met knoflook, chilipeper, ui en five-spice
kruiden

27. Babi

angus teriyaki

+eu 3
black angus beef van de hete Teppanyaki plaat met
geroosterde knoflook en huisgemaakte teriyakisaus

in honing gemarineerde varkensvlees met sojasaus

pangang traditioneel

31. Gamba’s

Hong Kong style

gepelde gamba’s in zoete chilisaus en knoflook

32. Roasted

Peking duck

geroosterde pekingeend met zoete Hoisin saus

33. Shanghai

paksoi

Chinese groenten, uien, knoflook en Chinese paddenstoelen

bekende traditionele babi pangang met rode saus
Het keuzemenu is inclusief nasi, bami of witte rijst. Wilt u in plaats daarvan mihoen/Chinese bami/Chinese nasi, dan geldt er een toeslag van 3,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

is vegetarisch

Voor- en tussengerechten
Rib-Eye Roll

7,8
gegrilde rib-eye van de hete Teppanyaki plaat opgerold
en gevuld met groente, lente-ui en knoflook

Chicken yakitori

8,2

Japanse kippenspiezen met teriyakisaus

Saté udang

9,2

7,6
gebakken dumplings gevuld met vlees, knoflook en sojasaus

garnalensaté van de hete Teppanyaki plaat met
gebakken uien en sambal

Au yuk ka

Tomatensoep ook mogelijk vegetarisch

6,2

Gyoza ook mogelijk vegetarisch

7,8

traditionele tomatensoep

krokante runderpasteitjes met oestersaus

Wan tan soep

Gestoomde Coquille

8,2
gestoomde coquille op traditionele wijze, met
rijstnoedels en Chinese bieslook, afgeblust met sojasaus

6,6
heldere kippensoep met Shanghai Paksoi en pasteitjes
van varkensvlees

Ha Yun

Ebi tempura ook mogelijk vegan

6,8

7,2

krokante gebakken garnalen op een bedje van sla
met sesamdressing

huisgemaakte krokant gebakken garnalenpastei
met sinaasappelsaus

Sushi

Sashimi new style

8,9

Holy crab roll

Sashimi mixed ook mogelijk vegan

8,8

Beef carpaccio roll

California roll ook mogelijk vegan

6,9

Crispy roll

Chicken teriyaki roll

6,9

zalm sashimi met een dressing van Ponzu

mix van zalm sashimi & tonijn sashimi

krab, avocado en komkommer

7,8
krab, omelet, sriracha mayonaise, komkommer en lente-ui
8,6
geflambeerde rundercarpaccio, komkommer en tamago
6,8

tamago, komkommer, gegarneerd met tempura crisp

gemarineerde kipdijfilet met teriyakisaus

Salmon tartare roll

Nigiri mix

9,2
mix van geflambeerde zalm, carpaccio en tuna wasabi nigiri

7,8
zalm tartaar, avocado, krab, komkommer, lente-ui en crunch

ook mogelijk vegetarisch
avocado, ebi tempura, en zalmkaviaar

Dragon roll

7,9

Scallop nigiri

Tuna wasabi roll

7,8

9,8

geflambeerde coquilles met srirachasaus

tonijn, komkommer, avocado, krab, wasabimayonaise
en Japanse spicy kruiden

Hoofdgerechten
Babi pangang traditioneel

16,8

bekende traditionele babi pangang met rode saus

Roasted Peking duck

21,9

geroosterde pekingeend met zoete Hoisin saus

Black angus teriyaki

25,6

Black pepper beef

20,8

Sweet & sour chicken

18,6

Shanghai paksoi

Red curry chicken

19,8

Gamba’s Hong Kong style

19,6

Chinese zeebaars

25,6

Cantonese foe yong hai

16,8

black angus beef van de hete Teppanyaki plaat met
geroosterde knoflook en huisgemaakte teriyakisaus

gesneden runderhaas met zwarte pepersaus

gebakken kipdijfilet met ananas in zoetzure saus

pittige Thaise rode curry met kipdijfilet en groenten

Cha siu

17,8

Kon gin lam

24,6
gegrilde lamskoteletjes met knoflook, chilipeper, ui en five-spice
kruiden
16,8
Chinese groenten, uien, knoflook en Chinese paddenstoelen

gebakken hele zeebaars met cantonsaus

Salmon Teppanyaki

21,6
op de hete teppanyaki plaat gebakken zalmfilet met mild
pikante oestersaus

Mix van daging smoor en daging kerrie

19,8
mix van garnalen, biefstuk en kip met pikante Thaise kruiden

gepelde gamba’s in zoete chilissaus en knoflook

in honing gemarineerde varkensvlees met sojasaus

Gestoofd Indisch rundvlees

Thaise san sin

18,6

traditionele omelet met tomaat en zoetzure saus

is vegetarisch

