
 

 

 

3 gangen keuzemenu € 43,00 p.p  U kiest een voor-, tussen- en hoofdgerecht 

4 g      4 gangen keuzemenu € 49,00 p.p. U kunt een extra voor, - of tussengerecht 
                                  Voorgerechten 

 
Hors d’oeuvre 
Mini loempia, kerry driehoekje, 
vlees pasteitje en pangsit.      

   
Salade (evt. vegetarisch met tofu mogelijk) 
Gegrilde kipfilet met een frisse dressing. 

 
Oesters 
Rauw, rode wijn vinaigrettes,rode ui. 
 
Sashimi new style 
Noorse zalm vers van het mes, met een  
Dressing van yuzu citrus en wasabi soja 
licht geschroeid met truffelolie.   
                                                     
                     
                                            Tussengerechten   

 
Gyoza’s (evt. vegetarisch mogelijk) 
Aziatische pasteitjes  gevuld met kipfilet, groenten en 
knoflook. 

Rock shrimps             
Licht gepaneerde gamba’s, licht pittige Siracha. 

 
Flensjes                                                                                  
Goudbruin geroosterd Pekingeend, hoisindip, 
komkommer en gestoomde flensjes. 
 
Gegrilde Kippenspiesjes 
Kippendijfillet, sesamzaadjes in teriyaki dressing.  
      
                  
 
 
Honey kai 
Kipfilet lichtgepaneerd in zachte 
zoete honingdressing. 
 
Pekingeend 
Krokant geroosterd, wokgroente, hoisin dip. 
 
Mini Ti Pan truffle (+ € 3,00)  
Botermalse tournedos met saus van zwarte truffle, 
Japanse teriyaki, koriander en groenten. 
 
Verse Wokgroenten(Vegetarisch) 
Mix van diverse verse groenten met verse  
knoflook . 
 
 
NB Hoewel alle zorgvuldigheid is genomen bij het samenstellen van onze menukaart, kunnen gerechten  ingredienten bevatten die niet zijn vermeld in                de 
omschrijving. Deze ingredienten kunnen mogelijkerwijs een allergische reacties veroorzaken. Graag willen wij u van dit risico op de hoogte brengen.                                             
Gasten met een allergie kunnen vanzelfsprekend ons personeel vragen naar de allergenen inhoud van onze gerechten. 

Beef Tataki spicy  
Frisse komkommer, pittige homemade chilli dressing. 
 
Baby spinazie salade 
Gegrilde gamba’s, truffelolie, Parmezaanse kaas. 
 
Beef Tataki  
Frisse Salade, geroosterde sesam dressing, 
geroosterde tuinbonen, yuzu. 

Tuna tartare  
Tonijn, Japanse mayo, lichtpittige siracha, sojasaus 
geserveerd op spicy nori tempura. 
 
 

Gegrilde French Racks 
Lamskoteletjes met seven spices, chilli pepers 
en koriander. 
 
Gestoomde coquilles St. Jacques 
Gestoomd in de schelp met verse knoflook, 
soja saus en vermicelli. 
Soft shell crab  
Gewokte crispy soft shell crab met seven spices, 
koriander en lenteui. 

Gegrilde  Taco sweet spicy pork  
Kippendij  Varkensvlees, zoet pikant, sla 

 
 

	  

Crispy spek 
Krokant geroosterde speklapjes met  
knapperige tauge en sojadressing. 
 
Pittige shrimps 
Gamba’s gewokt met verse knoflook, 
rode pepers, paprika en lente-uitjes. 
 

Tipan of the sea (+ € 2,00) 
Grote garnalen,zalm en coquilles, koriander 
met verse wok groenten pittige dressing. 

 Hoofdgerechten 
 


