
Japanse/Thaise/Koreaanse/
Nepalese specialiteiten

Japanse katsu-curry             18,50

    Japanse curry met groenten en gepaneerd  

    Koreaanse pikante  roergebakken  inktvis 

    Zeer pikante Koreaanse stoofpot met kimchi, 

    pittig gemarineerd rundvlees

Umami vis stoofpot             25,00

Ojinguh bokum              18,00

    tonijn, tofu  en spek

Thaise curry met kip, kokosmelk en 

groenten               17,00

    krokant varkensvlees

Thaise curry met rundvlees, kokosmelk en 

groenten               18,00

Beef Japchae              19,50

Thaise curry met eend, kokosmelk en 

groenten               18,00

    en schaaldieren

en groenten             16,00

Kimchi jjigae              19,00 

Thaise curry met tofu, kokosmelk 

    Koreaanse zoete aardappel noedels met 

    met groenten

Thaise curry met lamsvlees, kokosmelk en 

groenten               19,00

    Heerlijke Umami stoofpot met diverse vis- 

Thaise curry met scampi, kokosmelk en 

groenten              20,00

Phad kra prow gai             17,00

Phad kra prow Nua             18,00

    Rundvlees bereid met oestersaus, groenten, 

Phad kra prow ped             18,00

    cashewnoten, zoete basilicum, look en peper

    Scampi bereid met oestersaus, groenten, 

    Eendenvlees bereid met oestersaus, groenten, 

    cashewnoten, zoete basilicum, look en peper

    cashewnoten, zoete basilicum, look en peper

    Kip bereid met oestersaus, groenten, 

    cashewnoten,zoete basilicum, look en peper

Thaise curry met scampi, kip, kokosmelk 

en groenten              19,00

Kha phad king              19,00

    cashewnoten, zoete basilicum, look en peper

    Lamsvlees bereid met oestersaus, groenten, 

King prawn              20,00

Geel      , rood           of groen

= Glutenvrij, lactosevrij

= Mild = Medium = Hot

= Vegetarisch



Gegrilde Japanse Tofu teriyaki     17,00

Gegrilde Japanse Kip teriyaki        18,00

Gegrilde Japanse Eend teriyaki    19,50

Gegrilde Japanse Lams teriyaki     22,00

Gegrilde Japanse Runds  teriyaki  19,50

Gegrilde Japanse Zalm teriyaki      21,00

Gegrilde Japanse Gamba's teriyaki      22,00

Gegrilde Japanse Sint-jacobs teriyaki  

                                                                       24,00

Gegrilde Japanse Tonijn teriyaki  24,00

    zoetzuur saus/curry kokos/ teriyaki saus

    zoetzuur saus/curry kokos/ teriyaki saus

    Rijst of noedels

Wok rundvlees                                        16,00

    Rijst of noedels

    Sauzen naar keuze sojasaus/oestersaus/

Gegrilde Japanse mix teriyaki           25,00

    Kip, zalm, gamba's, rund

Wok scampi              17,00

    Sauzen naar keuze sojasaus/oestersaus/

    Sauzen naar keuze sojasaus/oestersaus/

    zoetzuur saus/curry kokos/ teriyaki saus 

    Sauzen naar keuze sojasaus/oestersaus/

    Rijst of noedels

Wok zeevruchten             17,00

    Rijst of noedels

    zoetzuur saus/curry kokos/ teriyaki saus

Wok vegetarisch                                    14,00

    Sauzen naar keuze sojasaus/oestersaus/

    zoetzuur saus/curry kokos/ teriyaki saus

    Rijst of noedels

Wok kip                                                            15,00

Chicken Tikka massala            17,00

    Wereldberoemd Indisch kip gerecht met 

    groenten, look en pepers in Tikka massala saus

Pad Thai kip              15,50

    Rijst noedels, kip, groenten, tofu, pindanoten 

    en pad thai saus

Pad Thai rundvlees             16,50

    Rijst noedels,rundvlees, groenten, tofu, 

    pindanoten en pad thai saus

Pad Thai scampi              17,50

    pindanoten en pad thai saus

Pad thai zeevruchten            17,50

    Rijst noedels, zeevruchten, groenten, tofu, 

    Rijst noedels, scampi, groenten, tofu, 

    pindanoten, en pad thai saus

Nepalese Himalaya momo           16,00

    Gestoomde Nepalese vleespasteitjes  

(glutenvrij mogelijk)

Pad Thai vegetarisch             14,50

    Rijst noedels, groenten, tofu, pindanoten 

    en pad thai saus

Japanse/Thaise/Koreaanse/
Nepalese specialiteiten

= Glutenvrij, lactosevrij

= Mild = Medium = Hot

= Vegetarisch



Salades

    cashewnoten en een zoete limoen dressing

    mango, masago en een licht pikante dressing

    Japanse salade met krab, scampi, avocado, 

    cashewnoten en een zoete limoen dressing

    Salade van kort gegrilde top tonijn met 

Tonijn Tataki salade            23,00

    wortel en een zoete limoen dressing

Thaise gegrilde beef salade          18,50 

Mango salade (hoofdgerecht)         16,50 

    Mango salade met pepers, koriander, ui, wortel,  

Thaise gegrilde kipsalade           17,50

(hoofdgerecht)

    Thaise kipsalade met pepers, koriander, ui, 

(hoofdgerecht) 

    Thaise rundssalade met pepers, koriander, ui, 

    wortel en een zoete limoen dressing

Pikante scampi/mango salade met   19,00

limoendressing (hoofdgerecht) 

    Salade met mango, scampi, peper, ui, wortel, 

(hoofdgerecht)  

    komkommer, zeewier sla en ponzu dressing

    Zeewiersla

Wakame sla      7,00

Kanikama sla (voorgerecht)    8,50

Tartaar van Tonijn            17,00

    Zalm,avocado,tempura flakes,pijpajuin,rode 

    ajuin,japanse zoete mayonaise

Tartaar van gerookte zalm           15,00

    Zalm,avocado,tempura flakes,pijpajuin,rode 

    ajuin,japanse zoete mayonaise

Tartaar van verse zalm            15,00

Tartaar van zeebaars            15,50

    Zeebaars,mango,limoen,avocado,tempura 

    flakes,ponzu- mayo dressing

    Tonijn,appel,komkommer,masago,tempura 

    flakes,spicy mayonaise

Tartaar van zalm en Tonijn           17,00

    Zalm,tonijn,avocado,rode ajuin,tempura 

    flakes,spicy mayonaise

Tartaar van sint-jacobsvruchten     17,00

    Sint-jacobsvruchten, pijpajuin, limoen, dille, 

    appel en japanse ponzu dressing

= Glutenvrij, lactosevrij

= Mild = Medium = Hot

= Vegetarisch



    Gemarineerde Koreaanse varkensribbetjes

    Gebakken scampi, groenten, look en pepers 

    Gebakken lamsvlees, groenten, pepers 

    Diverse vis met pittige saus op Nepalese wijze

    in Tikka massala saus

Koreaanse varkensribbetjes           17,50

    en look in Tikka massala saus

Prawn curry massala             20,00

Lamb curry massala           19,00

Nepalese fish curry             18,50

Kindergerechten (tot 12 jaar)

Kinder steak met frietjes en sla         14,00

Fishfinger met frietjes en sla            12,00

Kipfilet met frietjes en sla            12,00

Loempia kip met frietjes en sla          11,00

Curryworst met frietjes en sla          10,00

Kids sushi combo            15,00

Supplement bijgerechten

Noedels       3,00

Rijst        3,00

Frietjes     3,00

Gebakken rijst     3,50

Gebakken noedels     3,50

Gewokte Aziatische groenten   7,00

Japanse/Thaise/Koreaanse/
Nepalese specialiteiten

Japanse Katsu-curryOjinguh bokum

Koreaanse Beef japchae Kimchi jjigae

= Glutenvrij, lactosevrij

= Mild = Medium = Hot

= Vegetarisch



Soepen

Tom Yam gai     7,00

     Chinese soep met varkensvleespasteitjes  

    Japanse sojabonen soep met tofu, 

Kippensoep met noedels   6,50

    Pikante en zure soep met kip, citroengras, 

Wantan soep      6,50

 Rijk gevulde Miso soep   8,50

Tom ka kai soep     7,50

Miso soep      5,50

    citroengras, limoenblad, koriander en pepers                                                                   

    zeewier en shiitake  

    limoenblad, koriander en pepers      

Tom Yam kung     8,50

    Pikante en zure soep met scampi, citroengras,   

    limoenblad, koriander en pepers      

Thaise wortelsoep   5,50        

    Sojabonen soep met garnalen, krab, zalm, 

    shiitake en zeewier  

    Thaise kippensoep met kokosmelk, 

Voorgerechten

    Thaise kipsaté 

Yakitori kip (4 st)     8,00

Edamame       6,00                                                                                             

    Verse Japanse sojabonen

Sate Gai (4 stuks)   7,00

Loempia kip     8,00  

    Gestoomde Nepalese vleespasteitjes 

Loempia groenten     7,00    

Tori kara age      8,00 

    Varkensvlees, kip, garnaal

                                                       

Ika tempura      8,00

    Gefrituurde Inktvis  tempura 

Yasai tempura      7,50

    Gefrituurde groenten tempura met zoete chilisaus

Dimsum mix (6st)      8,00

Nepalese Himalaya Momo   8,00

    Gegrilde  Japanse kipspiesjes

    Japanse pikante, gefrituurde stukjes  kip

Gefrituurde Ebi tempura (6st)        12,00

    Gefrituurde Nobashi garnalen

Gyoza Mix (6 st.)     8,50

Koreaanse varkensribbetjes    9,00

    Pikante gemarineerde Koreaanse varkensribbetjes

    Gegrilde Japanse dumplings 

= Glutenvrij, lactosevrij

= Mild = Medium = Hot

= Vegetarisch
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