De TonTon Club onstond in 2013
midden op de Wallen als vernieuwende vorm van maken en vermaken. Onze tweede locatie hier in
West houdt van de jaren 90 en 00’s,
met een vleugje Japan.
Onze kaart is een mooie fusion van
alles wat er uit Azie komt. Vul je
tafel met yakitori’s, kleine gerechten en sides, of ga voor de klassieke
voor, hoofd, en na.
Vergeet niet tussen de gerechten
door je tafelgenoot in te maken met
Streetfighter of je dessert er weer
af te dansen op de Dance Dance
Revolution.

Nog niet uitgespeeld? Onze locatie
in het Centrum heeft een prachtige jaren 80 en 90 collectie en de
wereld aan speciaalbier.
Onze locatie Drie op de Jan Eef is
de kermis van de toekomst en laat
je kennis maken met vernieuwende
manieren van spelen.

TOT 16h

LUNCH
tosti’s van de tweede jeugd geserveerd
met ketchup en pruimenchutney

TWEE KAZEN TOSTI (V)
KIMCHI TOSTI (V)

1 TOKEN

1,-

6 TOKENS

5,-

12 TOKENS

10,-

6,5

belegen boerderijkaas, provolone,
kimchi

POM EN EI TOSTI (V)

7,-

belegen boerderijkaas, surinaamse
pom, spicy kousenband-chutney

WILDE ZWIJNEN TOSTI
GET YOUR TOKENS AT THE BAR

5,5

belegen boerderijkaas, provolone

7,-

belegen boerderijkaas, gerookte wilde
zwijnenham, uiencompote

TOSTI - PLATTER
alle bovenstaande tosti’s en twee
porties frites uit zuyd met bulldogmayo

32,-

SMALL

YAKITORI
YAKITORI KIP ×

DISHES

6,5

spiesjes van kippendijfilet met 
yakitorisaus en bosui

SNACKS

GYOZA EBI

6,5

japanse garnalen dumplings met
sake-soya tare

ASPERGES ×
spiesjes van groene asperges,
sugarsnaps en miso

6,5

KATSU (V)
gepaneerde koningsboleet met
groene curry en ingelegde rode kool

7,-

PORKBELLY ×

7,5

SHORT RIB

12

spies van porkbelly in misoglaze
en tonkotsu kool

HALLOUMI (V) ×

9,5

spiesjes van gefrituurde halloumi
met spicy avocado crème

GAMBA ×

7,5

ZEEWIER FALAFEL (V)

N

S
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DAIZU BURGER (V)

×

14,-

gepaneerde tofu burger geserveerd met
zwartebonenmayo en rauwe coleslaw

MCTONALD’S

×

15,5

gefrituurde kabeljauw, gepekelde gele
kool, bosui, ijsbergsla en tartaarsaus
alle sliders worden geserveerd op mantao en
met frites uit zuyd

YASAI (V)
10,5
gemengde salade met ei, soba noedels,
kimchi jackfruit, wasabikroepoek
en gember-worteldressing

KAISO LOEMPIA (V)

7,-

6,-

TANTANMEN (V)

15,-

tahin-bouillon, udon noedels,
gerookte tofu, bamboe, gefrituurde
halloumi, zeewierkaviaar, gekookt ei
		

15,-

kippen/eenden-bouillon, udon noedles,
inktvis, geplukte wilde zwijn, mini mais en
een gekookt ei
pouring ramen zijn geinspireerd op de japanse
tsukumen, de bouillon wordt apart geserveerd

EDAMAME

4,-

sojabonen met wakame-maldonzout

ZEEWIER NACHOS (V)

7,5

zeewier nachos met shiso salsa,
cheddar en yuzu zure room

FRITES (V)

4,-

BOKCHOI

12 TOKENS

10,-

SUTEKI

18,-

medium-rare gebakken entrecote, zeewier
jus, daikon in dashi met frites uit zuyd

SAKANA

19,-

HOKKAIDO (V)

16,5

AHIRU KATSU

19,-

gebakken roodbaarsfilet met fregola
risotto, romanesco, biet en miso-saus

gepofte pompoen, gegrilde
mini groentes, saffraan-sake saus,
tempura van enoki

geconfituurde eendenkatsu geserveerd met
spicy hoisin, rauwe groentes en bokchoy

DESSERTS
SOBA RAMEN (V)

7,5

CHOKO (V)

5,-

chocolade taart van holtkamp

5,-

gepofte zoete aardappel met citrus-boter

paksoi met shiitakeglaze en
pindacrumble en gefrituurde tempeh

5,-

boekweit noedels in vanille roomsaus,
met wasabi ijs en mochi

frites uit zuyd met bulldogmayo

SATSUMAIMO (V)

1,-

6 TOKENS

		

(make it vegan, ask the staff)

KIMCHI

1 TOKEN

SPECIALS

SIDES SIDES SIDES

SALADE

6,-

gefrituurde garnalen met wasabi-mayo

GET YOUR TOKENS AT THE BAR

RAMEN

black angus geserveerd met pastrami, gepekelde rode ui, ijsbergsla en kimchimayo

6,-

filo-deeg gevuld met zeewier

POURING

15,5

×

TATSUTA
gefrituurde kippendijen met goji-mayo

sticky aubergine met shiso salade en tahin saus

SLIDERS

6,-

8,5

SHITA NASU (V)

BLACK ANGUS

9,5

SOSEJI

GYUNIKU ×

AI

BITTERBALLEN

EBIFURAI

gevulde mini pita’s met zeewier falafel,
crème van miso-biet en shiso-aioli

kalfsworst in thaise stijl, wasabipastinaak puree en rijstpapier

9,5

6,5

jackfruit bitterballen met miso-mosterd

langzaam gegaarde runderrib met
prei, miso en yakiniku saus

spiesjes van gamba’s, sweet chili saus
en citrus

spiesjes van jodenhaas met kimchi

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

6,-

APPEL GYOZA (V)

6,-

japanse dumplings gevuld met appel en
kaneel, lychee-ijs en wasabi crumble
(make it vegan, ask for lemon ice)

Heb je een allergie? Meld het ons

1 TOKEN

1,-

6 TOKENS

5,-

12 TOKENS

10,-

COCKTAILS

WIJN
WIT
VERDEJO
VIOGNIER-CHARDONNAY
GRUNER VELTLINER

4,5
5,5,-

22,5
25,25,-

ROSE
PINOT GRIGIO

4,5

22,5

ROOD
MERLOT
NEGROAMARO

SAP

4,5
4,5

22,5
22,5

JAPANESE GARDEN
jameson whiskey, meloenlikeur,
ginger ale, limoen

10,5

MOUNT FUJI
tanqueray gin, umeshu honey
plum wine, tonic

10,-

MAMA-SAN
10,ketel one vodka, passievruchtcoulis,
limoensap

BUBBLES
CAVA

6,-

30,-

FRIS

2,6

TOMATENSAP
big tom

4,2

WARM

9,5

TOKYO GIN
tanqueray gin, yuzu tonic,
suikersiroop, limoen

OSAKA MULE
ketel one vodka, russel & co
gingerbeer, ice tea green

SCHULP SAPPEN
appelsap, sinaasappelsap, perensap

KOFFIE

2,4

ESPRESSO

2,4

DOPPIO

3,-

ESPRESSO MACCHIATO

2,7

KOFFIE VERKEERD

2,7

LATTE MACCHIATO

2,7

THEE (DIVERS)

2,4

VERSE MUNT THEE

2,7

VERSE GEMBER CITROEN THEE

2,7

IRISH COFFEE

6,5

(HOT) CHOCOLATE

3,-

9,5

ZIN IN EEN KLASSIEKER?

HUISGEMAAKTE ICE TEA
gember citroen, watermeloen

4,5

SODA’S
2,7
pepsi, pepsi max, ice tea, ice tea green,
7up, sisi, ginger ale, tonic, bitterlemon

G&T
DARK & STORMY
ROSE GIN
BLOODY MARY

8,9,10,9,5

SNACK PLATTER
zin in iets anders, vraag het personeel!

SOURCY ROOD, SOURCY BLAUW

BORREL
12,5

mix van 3 soorten snacks

2,7

MIXED PLATTER
SPECIAL SODA’S
russel & co ginger beer
fentimans rose lemonade
fentimans yuzu tonic

BIER

27,5

chef’s choice, mix van kleine gerechten
4,4,5
4,5

BIER

YAKITORI PLATTER

28,5

chef’s choice,
mix van verschillende yakitori

BIER

TAP
HEINEKEN 5%
HEINEKEN 0,5L 5%
BRAND WEIZEN 5,1%
BRAND WEIZEN 0,5L 5,1%

2,8
6,4,5
7,5

FLES - JAPAN
HITACHINO WHITE ALE 5,5%
HITACHINO RED RICE ALE 6,5%
HITACHINO DAI DAI ALE 6,2%
IKI YUZU 4,5%
KIRIN ICHIBAN LAGER 4,9%

6,5
6,5
6,5
4,5
4,5

BIER

BIER

‘T IJ IJWIT 6,5%
‘T IJ ZATTE TRIPEL 8%
‘T IJ IJPA 7%
TEXELSE SKUUMKOPPE 6%
HEINEKEN 0,0
0%
DESPERADOS 5,9%
PAULANER HEFE WEISSBIER 0,05%
SEEFBIER 6,5%
LAGUNITAS DAYTIME 4%
STASSEN CIDRE 7,2%

5,5,5,4,5
2,7
4,5
3,5,5,5
4,5

