
MENUKAART





NACHO’S
Met gehakt, ui, gegratineerde kaas 

& guacamole
ook veggie te krijgen!

€9

KALFSVLEES
BITTERBALLEN
met grove 
zaanse mosterd

DUTCH GOUDA
CHEESE STICKS
met chilisaus

ARE YOU NUTS?
een heerlijke mix van huisgebrande noten!

EL ROYALE CHICKEN NUGGETS
met chili mayonaise

KUNG-FU PEKINGEEND 
BITTERBAL
met oosterse pittige saus

€4

€6,5

€7 €7 €7



KLEIN
€7

CHORIZO CROQUETTE
kroketjes met spaanse worst

BADASS BOX
gemengd, om je vingers bij af te likken!

€8

TRUFFEL CROQUETTE
kroketjes met truffel

GARNALEN CROQUETTE
kroketjes met noordzee garnalen

€8

€8

GROOT
€14





CARPACCIO
van rund, met truffelmayonaise 

& parmezaanse kaas €2,5

PORT SALUT
met appelstroop

verse zalm
met wasabi mousse

STEAK TARTARE
met amsterdams zuur & mosterd mayonaise

€2,5

€2,5

€2,5





CRISPY DUCK LOEMPIAs
met hoisinsaus

€6

GREEN BEAN

TEMPURA
met zwarte 

truffelolie

GREEN
ASPARAGUS
met zeezout

GLAZED BUNs
met oriental 

chicken

TEMPURA SUSHI ROLL
gevuld met zalm of veggie, 

met soja limoen dip

€8

KRUPUK BAWANG
gekleurde kroepoek 

met pinda dip

EDAME 
BEANS
met zeezout

AMAZING BURATTA
met tomaat, basilicum 

& pijnboompitjes

€4

€7,5
€7

€10

€12

€4,5



AMAZING BURATTA
met tomaat, basilicum 

& pijnboompitjes



AMAZING 
YAKITORI
heerlijke kipsiesjes 

met yakitori saus 

& sesam

CHICKEN 
BALLS
met sate & sesam

GYOZA CHICKEN
met soya saus

MORNINGSTAR 
CHICKEN
3 sterren beter-leven chicken pieces 

met sweet ketjap

BLAZING HOT 
CHICKEN
chicken pieces gemarineerd 

in whiskey & hete ketjap

€7,5

€7

€7

€8

€8





GYOZA BEEF
black angus beef 

& teriyaki saus

ROASTED 
PORK BELLY
buikspek met 5 spices

BLACK ANGUS CARPACCIO
met truffelmayonaise, rucola 

& parmezaanse kaas

BLACK ANGUS SEARING BEEF
met sesam & knoFLook

D.I.Y. DUCK PANCAKES
met bosui, FLensjes,komkommer 

& hoisin saus

OUR FAMOUS 
HOT & SPICY BEEF BALI

€7,5

€6

€8

€9

€9

€7



ROASTED 
PORK BELLY
buikspek met 5 spices



KILLER MUSHROOM
champignon & knoFLook

SOY SPRING ROLL
tofu met paddenstoelen & groenten

€7

GYOZA BUDDHA 
GO VEGGY
met knoFLook, 

champignon 

& soyasaus

TEMPURA VEGETABLES
tempura champgnons, ui, courgette, paprika, 

teriyaki & gember

AVOCADO SALAD
met mango, advocado, ui, romeinse sla 

& crazy nuts

BEAT THE
RED SALAD
rode biet salade met feta, 

pijnboompitten & balsamico

€6

€8

€8

€8

€6



GYOZA BUDDHA 
GO VEGGY
met knoFLook, 

champignon 

& soyasaus

BEAT THE
RED SALAD
rode biet salade met feta, 

pijnboompitten & balsamico



SWEET POTATO 
FRIES
zoete aardappel frites 

met truffelmayonaise

HOMEMADE 
FRIES
frites met kaas, knoFLook & peterselie

it’s amazing!

€3 €4





SASHIMI 
zalm & tonijn, gember, wasabi & soya

PANGASIUS FILET
met soya & lemongrass

GRILLED SALMON
teriyaki & sesam

COQUILLE
met soya, 

wasabi 

& lots

of garlic!

BAD ASS
TEMPURA SHRIMP

met snap pea, 

spicy mayo & 

black truFFle 

vinaigrette

CRISPY YELLOWTAIL
RAW TUNA TAQUITOS
avocado & corn

€8

€7,5

€10

€12

€8

€13





SASHIMI 
zalm & tonijn, gember, 

wasabi & soya

SUSHI HEALTHY
combo rauwe ingredienten veggie

€8

SUSHI EATING NEMO
combo rauwe ingredienten vis

SUSHI CANNIBALE
combo rauwe ingredienten vlees

BIGGY BEEF 
TATAKI
met rode ui, waterkers 

& ponzu

€8

€7 €9

€9





OREO vs MINT 
MOUSSE
it’s a challenge!

SPEKKOEK
met pistache ijs

DESSERT ‘DE HEREN’
apple pie & icecream

CHEESECAKE
met vanilla & strawberry icecream

ICE ICE BABY
ijs is per bol te bestellen!

in de smaken yoghurt / framboos / citroen / 

vanille / chocolade

€6

€2,5

€8

€7

€9



SPEKKOEK
met pistache ijs

€29,95
p.p




