Menu van de chef
Wilt u graag culinair verrast en verwend worden, dan kunt u kiezen voor onze menu van de chef.
Rekening houdend met uw voorkeur en wensen zal hij u graag, naar gelang de beschikbaarheid van verse ingrediënten,
kennis laten maken met zijn specialiteiten. U kunt kiezen uit een vis-, vlees- of combinatiemenu van vis en vlees.

MenuA

€ 35,- p.p.

MenuB

€ 45,-p.p.

MenuC

€ 65,-p.p.

Szechuan menu

(Vanaf2 personen te bestellen)

Sun lat thong

Pikante zure soep met kip en Chinese paddenstoelen

Kon sieuw ngau yoek sie

Rundvlees tranchées In licht zoete sojasaus

Kong po kai

Kipfilet In plttlge saus met cashewnoten
BIJ alle menu's wordt naar keuze nasi, bami of witte rijst geserveerd.
WIit u graag mihoen of Chinese bami voor In de plaats,
dan wordt een meerprijs van€ 3,00 berekend.

Szechuan yoek

Varkenshaas roergebakken met Szechuan krulden

€ 29,50 p.p.

Vlees menu
(Vanaf2 personen te bestellen)

Kaichuun

Klpsples In zwarte bonensaus

Tjie uw yim yoek

Varkenshaas In origineel Chinese 5 kruidenmix

Cheung pau yeung tjai kwat Lamskoteletten
In licht pikante zoete saus

Hak tjieuw ngau

Rundvlees In zwarte pepersaus

Dessert
€

36,50 p.p.

Cantonmenu
(Vanaf 2 personen te bestellen)
Soep of Oriëntaalse hapjes
Keuze uit soep of hapjes
Thai tjap kai
Kipfilet In pikante zoete saus van rode pepertjes en knoflook
AsianTower garnalen
Gepelde garnalen met droog gebakken knoflook,
uitjes en rode peper
Sie tjap ngau
Rundvlees In zwarte bonensaus
Sieuw ap
Op traditionele wijze geroosterde Peking eend

€32,S0p.p.

Menu Asian Tower
( Vanaf2 personen te bestellen)
Dimsum
Selectie van gefrituurde en/of gestoomde
Chinese hapjes
BIJ alle menu's wordt naar keuze nasl, bami of witte rijst geserveerd.
Wilt u graag mihoen of Chinese bami voor In de plaats,
dan wordt een meerprijs van€ 2,50 berekend.

Kindermenu
(Voor kinderen t/m 12jaar)
Gefrituurde hapjes
Friet met kipsaté
Kinderi jsje

€ 18,50 p.p.

Sie tjap sa man yu
Zalmfilet In zwarte bonensaus
Long ha
Verse zeekreeft met gember en lente ui
Spoom
Citroensorbet In mous.serende wijn
Cheung pau yeung tjai kwat
Lamskoteletten ln licht pikante zoete saus
Hak tjieuw ngau
Rundvlees In zwarte pepersaus
Dessert

€ 70,00p.p.

Hoe werkt onze menukaart?
Voorgerechten

Voorgerecht en soep zijn apart te bestellen en per gerecht geprijsd.

Hoofdgerechten
Naar aanleiding van de vele verzoeken van onze vaste gasten, die de voorkeur geven aan meer variatie in hun
hoofdgerecht, bieden wij u de mogelijkheid om twee keuzes te maken voor een hoofdgerecht. De gerechten zijn dan
gehalveerd, maar heeft samen dezelfde hoeveelheid als één hoofdgerecht. Mocht u sterk de voorkeur geven aan één
hoofdgerecht, dan is dat uiteraard ook mogelijk.
De prijs voor één of twee keuze gerechten is€ 20,95. Echter worden bij bepaalde luxe gerechten een
supplementprijs berekend. Bij een hoofdgerecht wordt naar keuze standaard nasi, bami of witte rijst geserveerd.
Wilt u mihoen of Chinese bami voor in de plaats, dan wordt er een meerprijs berekend van€ 3,00.

Soepen
1. Kè thong (Tomatensoep)

€

4,75

2. Kai thong (Kippensoep)

€

4,75

3.

€

5,50

€

6,50

€

7,50

€

7,80

Gebonden soep van gepureerde tomaten met kip

4.
5.
6.

Heldere boufllon met kip
Sun lat thong (PeklngsoepJ
Pikante zure soep met kip en Chinese paddenstoelen
Wan tan thong (Oeegballetjes soep)
Boufllon met deegballetjes van varkensvlees
Seu kauw thong (Garnalenballetjes soep)
Boufllon met deegballetjes van garnalen
Hoi sin thong (Seafood soep)
Gebonden v1ssoep met diverse zeevruchten

Voorgerechten
7. Voorgerecht van de chef

Dagprijs

8. Thaupoen

€

6,50

€

5,50

10. Kon sieuw ngau yoek sie

€

7,50

11. Chu n kuun (2 stuks)

€

5,50

12. Mini chun kuun (4 swks)

€

5,50

13. Tjai thau poen

€

7,00

14. Dimsum

€

8,50

Selectie van diverse Orl/!ntaalse hapjes van de chef

Vijf soorten gefrituurde dim sum
9. Tjing dai chi (per swkJ
Gestoomde St Jacobsschelp
Rundvlees tranchées In een lrcht zoete sojasaus

Kantonese loempla's

Kantonese mini loempla's
Vegetarische voorgerecht van de chef

Orlglnele Kantonese gestoomde hapjes

Kip gerechten

15. Hak tjieuw kai

Klpfilet In zwarte pepersaus

16. Sie tjap kai

Klpfilet In zwarte bonensaus

17. San chauw kai

Klpfilet In zoetzure saus met verse ananas

FDGERECHTEN

Varkensvlees gerechten

19. Fohyoek
Krokant gebakken babl pangang (mager)

20. Fohnam

Licht geroosterde babl pangang spek

21. Tjasieuw

Met honlng bestreken varkensvlees (mager)

22. Sa chayoek

Varkenshaas In licht kruldlge pikante saus

23. Cheung pauyoek

Varkenshaas In een licht zoete pikante saus

24. Szechuanyoek

Varkenshaas roergebakken met Szechuan krulden

25. Sie tjap yoek

Varkenshaas In zwarte bonensaus

18. Suun yong kai

Klpfilet met verse knoflook

I

1

Lamsvlees gerechten
(Supplement€ 2,- per 1/z hoofdgerecht)

30. Keung tsung yeung yoek

Lamsfilet met verse gember en lente-ul

31. Suun yong yeung yoek

Lamsfilet met verse knoflook

32. Cheung pau yeung kwat

Lamskoteletten In licht zoete pikante saus

Rundvlees gerechten

Eend gerechten

(Supplement€ 2,- per½ hoofdgerecht)

(Supplement€ 2,- per 1/z hoofdgerecht)

26. Suunyong ngau

33. Chauw apsie

27. Loosunngau

34. Loosu njieuw koh ap

Rundvlees met verse knoflook

Rundvlees met verse groene asperges

28. Hak tjieuw ngau

Rundvlees In zwarte pepersaus

29. Szechuanngau

Rundvlees roergebakken met Szechuan krulden

Eendenborst tranchees met paprlka, ul en tauge

Eendenborstfilet met verse groene asperges
en cashewnoten

35. Sieuw ap

Op tradltlonele wljze geroosterde eend

Vis gerechten
(Supplement€ 2,- per½ hoofdgerecht}

36. Thon c hooyu pin

Vls in orig lneel Chinese zoetzu re saus

37. Siechoiyu pin

Vls met verse Chinese groenten

38. T6ng koeyu pin

Vls met Chinese champlgnons

39. Tjing yu

Gestoomde vis

Garnalen gerechten
(Supplement€ 2,- per½ hoofdgerecht)

40. Loo sun ha

Gepelde garnalen met verse groene asperges

41. Suunyong ha

Gepelde garnalen met verse knoflook

42. Tjieuwyim ha

Gepelde garnalen In origineel Chinese s kruldenmix

43. Thai tjap ha

Gepelde garnalen In pikante zoete saus van rode pepertjes en knoflook

Vegetarische gerechten
4 7. Loh hon tja i

Diverse soorten groenten met tofu

Verse zeekreeft gerechten
(dagprljs)

44. Keung tsung long ha

½ zeekreeft met verse gember en lente-ui

45. Siechoi long ha yoek

Gebakken kreeftenfilet met verse Chinese groenten (½ zeekreeft)

46. Asian Tower long ha

½ zeekreeft met droog gebakken knoflook, uitjes en rode peper

48. Hon sieuw tau fu

warme stoofpot met tofu In oestersa us

49. Suun yong siechoi

Verse Chinese groenten met fijn gehakte knoflook
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Nigiri (L �- � / Gunkan ��
(per stuk / per piece / -ia)

01. Sake ij--'c:::,,

€

1,80

€

3,00

€

1,70

€

1,80

€

1,50

06. Unagi 5tJ.'i!!

€

3,50

07. lnaril, 1tJ, I'.)

€

1,60

15. Hokkigai (�-:> �:/J�l, \

€

2,50

08. Ebi x.7vr

€

2,50

16. Hotategai (��""("

€

3,00

09. Ama ebi Sx.tf

€

3,00

€

2,75

10. Oshinko ä:,l,A,i::

€

1,60

€

5,50

€

3,00

€

2,25

21. Avocado gunkan J7i°R7J �fflMi

€

2,00

22. Salmon gunkan ij--=c:::,,U

€

2,50

23. Tuna gunkan *<"3'ffilm

€

2,50

24. Corn gunkan ::J-:::,,

€

2,00

€

3,00

26. Tobiko gunkan c.U.::ffl�

€

2,50

27. Wakame gunkan 11):/J'i"S-.

€

1,80

(Zalm/ Salmen)

02. Maguro

*<'3

(Tonljn/Tuna)

03. Saba �(ä

(Makreel / Mackerel)

04. Suzuki

99�

(Zeebaa rs / Sea bass)

05. Tamago

�*;::::

(Japanse omelet/ Japanese omelette)

(Gegrllde pallng/ Smoked eel)

(Tofu buldel/ Soya-bean pouch)
(Gamaal /Shrimp)

(Zoete garnaal / Sweet shrlmp)

(Gele rettlch/Yellow radlsh)

11. Kani :/J'(Z:.

€

2,50

12. Tako �;::

€

2,00

€

1,60

(Krabstlck/ Crabstlck)
(Gekookte octopus / Cooked octopus)

13. lkal,l:/J'

(lnktvls/ Squld)

14. Hamachi 11*15

(Gele vlnvls /Yellow tall)

- ll

€

3,50

(Zaagschelp / Saw scallop)

(St Jacobschelp/ Coqullles St Jacques)
17. Sakedeluxe ��1§1'.)�t)t!
(Zalm, zalmsalade & kaas /
Salmen, salmon salad &cheese)

18. Sakecolour ij--=c:::,, · C.Üi::

(Zalm, verschlllende gekleurde vlskult, 3 stuks /
Salmen, coloured fish eggs , 3 pleces)

=

19. SakeCalifornia ij--=c:::,, · tJl)7;,tJl, J7
(Gerookte zalm met avocado salade /
Smoked salmon wlth avocado salad)

20. Cheeseroll

'f-- ;;('ffl�

(Gerookte zalm met kaas /
Smoked salmon wlth cheese)

(Avocadosalade / Avocado salad)
(Zalmsalade/ Salmen salad)

(TonlJnsalade/Tuna salad)

(Mals &krab/Corn &crab)
25. lkura gunkan l, \ < 6
(Zalmkult / Salmen eggs)
(Vlskult / Flsh eggs)

(Japanse zeewler / Japanese seaweed)

Hosomaki's ffll��

Temaki's (Hand-rolls) =.l=���o]
(per stuk / per pie ce / -li)

(perrol / perroll / -�)

/ Uramaki's ���

01. Saketemaki-l;t-'E::.,���

€

4,25

01. Kappamaki ;/J'Y/C��

€

4,50

02. Spicytu na te maki Al \-13,,- · 'YT���

€

6,50

02. Sake maki-l;t-'E::.,��

€

5,50

03. Yasai temaki ff����

€

4,00

03. Tekka maki��

€

7,50

€

5,50

€

4,50

06. Tamago maki Je*.::'��

€

4,50

07. Oshinko maki ;!5L,A,;::��

€

4,80

08. Unagi maki 5tJ���

€

8,50

(Za Im/ Salmon)

(Plttlge tonljn/ Splcy tuna)

(Vegetarisch/Vegetable)
04. Californiatemaki ;/J 1) 7 ;,t- Jl,=J7ff�
(Vlskult,avocado, krab, omelet/
Flsh eggs, avocado, crab, omelette)

05. Ebifuraitemaki .Il::7:7-1'���
(Gefrltuurde garnaal, komkommer/
Frted shrtmp, cucumber)

€
€

4,50
4,80

(Komkommer, 6 stuks/Cucumber, 6 pleces)
(Zalm, 6 stuks /Salmon, 6 pleces)
(Tonljn, 6 stuks /Tuna, 6 pleces)

04. Kanimaki D'(;:��

(Krabstlck, 6 stuks /Crabstlck, 6 pleces)

OS. Dore mi maki f

v .:2 ��

(Komkommer, rettlch, krab,6 stuks/
Cucumber, radlsh, crab, 6 pleces)

(Japanse omelet, 6 stuks /
Japanese omelette, 6 pleces)

(Gele rettlch, 6 stuks/Yellow radlsh,6 pleces)

(Gegrllde paling, 6 stuks /Smoked eel, 6 pleces)
09. Californiaroll ;/J 1) 7 ;,t- Jl,=J7��
(Vlskult,avocado, krab, omelet,8 stuks/
Flsh eggs, avocado, crab, omelette, 8 pleces)
1 O. Cream chee se maki ? 1) - b.'r-.::(��
(Roomkaas, komkommer, krab, 8 stuks/
Cream cheese, cucumber, crab, 8 pleces)

€ 11,00
€ 11,50

11. Ebi furai roll II:: ""J:7-{��

€ 11,50

12. Spicytu naroll.A)\-1'3'- · 'YT��

€ 11,50

(Gefrituurde garnaal, komkommer,8 stuks/
Frled shrlmp, cucumber,8 pleces)

(Tonljnsalade, komkommer, krab, 8 stuks/
Tuna salad, cucumber, crab, 8 pleces)
13. Sake mango -l;t-'E::., · '('::.,:::1'-��
(Zalm, mango, 6 stuks/Salmon, mango, 6 pjeces)
14. Futo maki ;t:��
(Grote sushl rol, 8 stuks/ 819 sushl roll, 8 pleces)

€ 12,50
€ 12,50

Sashimi

{Rauwevls)

�J�

Sushi & Sashimi mix�5.l · �tl�.2'Y-7À

(4 plakken/ 4 slices/ 11Qt;J]tl)

if-'E:::.,

€

5,50

01. Sushi mix klein �i'i.l.:2'Y?À (1J,)

02. Maguro *<"-3

€

8,50

02. Sushi mix groot �i'i.l.:2'Y?À (j;:)

€ 22,50

03. Saba �(ët:

€

3,75

03. Sashimi mix klein *tl!ît.:2'Y?À (1J,)

€ 18,50

04. Suzuki -g-9�

€

4,50

04. Sashimi mix groot lF)j!î} .:2 'Y ?À (j;:)

€ 27,50

05. Ama ebi Bx.U:

€

5,50

05. Sushi & sashimi mix klein �i'i] · Jlilj!î}.:2 'Y ?À {Ij\) € 15,50

06. Hotategai (�fëT

€

7,50

€

9,50

01. Sake

(Zalm/ Salmon)
(Tonijn/Tuna)

(Makreel/ Mackerel)

(Zeebaars/Sea bass)
(Zoete garnaal/ Sweet shrlmp)

{St Jacobsschelp/Coquilles St. Jacques)

07. Hamachi lèi*15

{Gele vinvis/Yellow talO

(6 stuks sushi/ 6 pleces sushi)

(12 stuks sushi/12 pleces sushi)

(5 verschillende vissoorten/5 different kind of fishes)

(7 verschillende vissoorten/7 different kind o f fishes)

(4 stuks sushi & 2 verschillende vlssoorten/
4 pleces sushi & 2 different kind o f fishes)

06. Sushi & sashimi mix groot �i'i] • *tl!ît.:2 'Y Q À (j;:) € 26,50
(1 O stuks sushi & 3 verschillende vissoorten/
10 pleces sushi & 3 different kind of fishes)

Houdt u erg van sushi & sashimi en wilt u graag verrast worden door een
selectie van onze chef, dan kunt u kiezen uit de onderstaande keuzes.
Are you a sushi lover and you like surprises? Please let us surprise you with
a selection from our chef. You could choose for the following choices.
�i'i.l c:*tl!itO)§IJ�bti', X!èilt 19;tlt.J'O)§IJ�bti'.

Chefs keuze A / Chef's choice A / 1Z 'Y r-A
Chefs keuze B / Chef's choice B / 1Z 'Y r-B
Chefs keuze C / Chefs choice C / 1Z 'Y r-C

€ 12,50

€ 50,00
€
75,00
€ 100,00
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Menu van de chef
(Verrassingsmenu)
Kunt u geen keuze maken, maar wilt u wel graag culinair verwend worden,
dan kunt u zieh laten verrassen door een van onze chefs.
Rekening houdend met uw voorkeur en wensen zal hij u graag, naar
gelang de beschikbaarheid van verse ingredienten, kennis laten maken met
zijn specialiteiten.
U kunt kiezen uit: Vis-, vlees- of combinatiemenu.
De prijs per couvert varieren vanaf € 55,00 t/m € 125,00 p.p.
U bepaalt zelf de prljs van het verrasslngsmenu (€ 55,00, € 65,00, € 75,00, etc.).
Ulteraard, hoe hoger de prljs van het menu,
hoe excluslever de lngredl�ntenende gerechten zljn.

Surprise menu
Many customers experience difficulties with choosing a menu, therefore we offer
much-valued menu's from the specialties of the chef. We are flexible and will satisfy your
wishes. You can choose for a fish menu, meat menu or combination of both.
So there is no more need to stare at menus, and you can just prepare tobe delighted
- you will not know what you're going to enjoy until it is placed in front of you!
Please feel free to teil us your preferences when ordering.
Menus vary from € 55,00 to € 125,00 p.p.

Voorgerechten /Starters/ AA�
Nippon salada

B*0)�:;1-$1'

€

4,50

€

6,50

Yakitori 1Jï� �

€

7,50

Beeftataki ��O)���

€ 13,50

Chi kin-katsu -f-� ::.,;IJ';/

€ 12,50

Tempura yasai ffJit::li:,3'6

€ 10,50

Tempura chi ki n ��O);;'ç,3'6

€ 12,50

Tempurasa kana êb'tJ.O);;'çif,.6

€ 13,50

(Japanse salade/ Japanese salad )

Niku Gyoza �f

(Vlees pasteitjes, 3 stuks/ Pork pattles, 3 pleces)
(2 Japanse klpsplezen / 2 Japanese chlcken skewers)
(Japanse ossenhaas carpaccio/
Japanese beef carpaccio)

(Krokante kip In een Jasje van broodkruimels/
Crlspy chlcken wlth a Jacket of breadcrumbs )
(Gefrituurde groenten/ FrJed vegetables)

(Gefrituurde kipfilet/ Frled chlcken)

(Verschillende gefrituurde visfilet/ Mixed frled fish)

Tempura ebi x.tfO);;'ç,3'6

€ 16,50
(Gefrituurde garnalen, 5 stuks/ Frled Shrlmps, 5 pleces )

Soepen /Soups/ .:::Z-7'
Misos oepih-�>t

(Soep met tofu, zeewier en lente uitjes/
Soup wlth tofu, seaweed and spring onlons)
Osuimonosoep iDIJ&l, ,!!w.J
(Heldere Japanse vissoep/ Japanese fish soup)

€

4,50

€

6,50

Vis specialiteiten / Fish dishes / i!S�f�Jf
Zalmfilet /Salmon /!1

€ 22,S0

Heilbotfilet /Halibut/.1J L,,-{

€ 24,50

Kuruma ebi/Kurume Shrimps/l!j!;tt}

€ 26,50

St. Jacobsschelpen /Coquilles/ 11f.�T

€ 26,50

Zeetong/Sole fish / t: "7 ;;,<

dagprijs

Verse zeekreeft/Fresh lobster/ □ :::tÀ9-

dagprijs

Vlees specialiteiten / Meat dishes / �r.:.IJ!
Kippendijfilet/Chicken/llltiti

€ 22,50

Varkenshaas /Pork /��

€ 22,50

Eendenborstfilet /Duck/;1cD:fd.�

€ 21,50

Struisvogelfilet/Ostrich / -$f7:3 ':J�

€ 23,50

Lamskoteletjes/Lambchops /��

€ 28,50

Black Angus/Beef/lF�

€ 28,50

€ 28,50
Wagyu usuyaki /
Japanese beefroll stuffed with vegetables (3 rolls)/
lOlF · li�� ( �)

Wagyu beef (100 gr.)/Japanese beef (100 gr.) € 56,00
llllF ( 1 OCY.1-::J1..)
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