SALAD

YAKITORI
YAKITORI ·
Spiesjes van kippendijfilet met yakitorisaus en bosui

5,5

TAKOYAKI ·
Japanse poffertjes met een vulling van octopus, kewpiemayo
en tonkatsu saus

6,-

KINOKO · (V)
Spiesjes van mini koningsboleet met teriyakisaus en bosui

6,5

SALADE ZALM ·
Gemengde salade met gepekelde zalm, zachtgekookt ei,
kimchi jackfruit, wasabikroepoek en gember-worteldressing

11,5

SALADE TEMPURA ·
Gemngde salade met tempura groenten en curry dressing

12,5

BURGERS

7,-

GAMBA LOLLY ·
Spiesjes van gamba’s met spicy chili saus

CLASSIC
ENOKI SPEK ·
Spiesjes van enoki en spek met tonkotsu en limoen

6,-

EEND TSUKUNE ·
Spies van eendengehakt met saketare en eigeel

7,-

ASPERGES & PIMENT · (V)
Spiesjes van groene asperges en padrón pepers
met misoreductie

7,5

PORKBELLY ·
Spies van porkbelly met misoglaze en bosui

6,5

16,-

JACKFRUIT
Jackfruit rendang sliders met limoenmayo, gepekelde
daikon en kool, geserveerd met frites

16,-

EBI
Ebi katsu sliders met wasabimayo, gepekelde rode kool,
geserveerd met frites

CHEF’S SPECIAL

Vraag Ton naar de Special van vandaag		

4,-

EDAMAME (V)

KATSU COQUILLES ·
Spiesjes van gefrituurde coquilles met shisosalsa en miso mosterdschuim

9,5

BIG IN JAPAN ·
Spiesjes van kippendijfilet met Japanse pindasaus

9,-

SOSEJI ·
Spiesjes van kalfsworst in Thaise stijl met koude bearnaisesaus

9,5

HALLOUMI · (V)
Spiesjes van halloumi met ananas en chili saus

9,5

Sojabonen met wakame - Maldonzout

ZEEWIER NACHOS (V)

FRITES			

			
Frites uit Zuyd met bulldogmayo

4,-

BANG BANG BLOEMKOOL (V)

6,5

Gepaneerde bloemkool met chilisaus en bosui

BOKCHOI (V)		
			
Paksoi met shiitakeglaze en pindacrumble

9,-

SNACK PLATTER					
Mix van 3 soorten snacks

12,5

MIXED PLATTER

28,5

7,-

BRISKET ·
Langzaam gegaarde runderbrisket met chipotleglaze

9,-

Chef’s choice, mix van verschillende yakitori

JACKFRUIT KIMCHI · (V)

8,-

Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij Ton

6,-

BORREL

Chef’s choice, mix van kleine gerechten

Kimchi van jackfruit met tiraditosaus

7,5

Zeewier nachos met shiso salsa, cheddar en yuzu zure room

SHARED

NASU DENGAKU · (V)
Aubergine met misoglaze en chips van noedels

vanaf 14,-

sides

ORIGINALS

CALIFORNIA SQUID ·
Spies van inktvis geserveerd met mango salsa

16,-

BLACK ANGUS
Black Angus beef sliders met chipotlemayo, kool, misorelish
en cheddar, geserveerd met frites

28,5

YAKITORI PLATTER

DESSERT

		
Sesam panna cotta met tripple mochi en gembercreme anglaise 			

7,5

CHOKO 						

5,5

PANNA COTTA		

Chocolade ganache taart van Holtkamp

