COS
TA

START
4,-

EDAMAME (V)
Sojabonen met wakame-togarashi zout

4,5

PADORONPEPPA (V)

JAKKUFURÜTSU · 3 pcs (V)

9,-

Padron pepers met wakame-togarashi zout

AHIRU · 3 pcs

WAKAME LOEMPIA’S · 6 PCS (V)

Soft shell taco’s met eend, shiso salsa
en hoisin-pruimen chutney

5,5

Loempia’s met wakamevulling en wasabi mayo

9,5

TARUTARU · 3 pcs

6,-

KAARAGE · 6 PCS
Gepaneerde kippendijfilet met bulldog saus

Soft shell taco’s met yellowfin tonijn,
gepekelde rettich, tobiko, bosui en wasabi mayo

small

6,5

SPICY SHRIMPS · 6 PCS
Torpedo shrimps met El Jefe mayo

6,5

SATSUMAIMO (V)
Gepofte zoete aardappel met miso-gemberboter

7,-

FURAIDOPOTETO (V)
Zoete aardappelfriet met truffel aïoli, rode kool, fetakaas,
rode ui en fueru wakame

6,5

GYOZA YASAI · 5 pcs (V)
Japanse groentendumplings met sake-soja

10,5

KATSUKARE
Katsu van kippendij met gele curry en rode kool

12,5

TENPURA IKA
Tempura van inktvis, spiering en padron pepers
met limoen, sesam en shiso aïoli

12,5

SHOTORIBU
Langzaam gegaarde short rib met miso glace,
prei en shiitake saus

7,-

GYOZA · 5 pcs

BIG

Japanse kip en groentendumplings met sake-soja

SATSUMAIMO NIKU

16,5

15,-

Slow cooked porkbelly met zoete aardappelfriet,
ruffel aïoli, fetakaas, rode kool, rode ui en fueru wakame

28,-

Gepofte Hokkaido pompoen, met koningsboleet, bundelzwam,
truffelaardappel, enoki en silken tofu- truffelcrème

SNACKPLATTER
Mix van gefrituurde kaarage, shrimps, wakame loempia’s
en gyoza yasai

BORRELPLATTER

8, -

Soft shell taco’s met jackfruit rendang,
citroengras, kokos en pinda

17, -

HOKKAIDO (V)

Mix van edamame, yakitori kip, gyoza kip,
kaarage, shrimps en wakame loempias

18,5

KANI
Gefrituurde soft shell crabs geserveerd met soba noedels,
witte kool en spicy bisque

ON A STICK
7,-

YAKITORI · 5 pcs
Spiesjes van kippendij met sesam, bosui en togarashi

YAKITORI KINOKO · 5 pcs (V)

7,-

Spiesjes van koningsboleet met red miso glaze

8,5

TAKOYAKI
Spies van Japanse octopuspoffertjes met
gepekelde gember, bosui, kewpie mayo en bulldog saus

9,-

BIG IN JAPAN· 2 pcs
Spiezen van kippendij met Japanse pindasaus

SARADA YASAI (V)

Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij Ton

KATSU · 2 pcs
Twee brioche buns met kippendij katsu, bosui, witte kool
en bulldog saus geserveerd met togarashi mayo,
chimichurri en Frites uit Zuyd

HALLOUMI (V) · 2 pcs

11,5

15,5

15,5

15,5

DESSERT

11,5

Gewokte salade van mosterdblad, bundelzwam,
enoki paddestoelen, soba noedels met miso glaze

Salade van mizuna, blue meat radijs, edamame, kikkererwten,
little gems, gepekelde jackfruit, ei, wasabi-nori chips
met pompoen-gember-wortel dressing

CLASSIC · 2 pcs
Twee brioche buns met black angus beef,
ingelegde cherry tomaat en zwarte sesam mayo geserveerd
met togarashi mayo, chimichurri en Frites uit Zuyd

Twee brioche buns met halloumi, pruimengemberchutney en yuzu augurk geserveerd met togarashi
mayo, chimichurri en frites uit zuyd

SALADS
SARADA KINOKO (V)

BURGERS

CHOKO

5,5

TRIO BRÛLÉE

9,-

Chocolade ganache taart van Holtkamp

3 soorten huisgemaakte crème brûlée met sesam,
citroengras en gember

CHISU

Trio van kaas (wisselend)

9,5

