
Sushi en Sashimi
Sashimi mix klein
Sashimi mix groot
Sushi mix klein
Sushi mix groot
Nigiri Sushi
Tamago (ei)
Kani (krab)
Sake (zalm)
Suzuki (zeebaars)
Maguro (tonijn)
Hotate (jakobschelp)
Unagi (paling)
Hamachi (yellowtail)
Wagyu
Foagura (ganzenlever)
Hosomaki Sushi
Kappa (komkommer)
Avogado (avocado)
Tamago (ei)
Kani (krab)
Futomaki Sushi
Veggie roll
Calfiornia roll
Tempura tori roll
Crispy duck roll
Deep fried tuna roll
Spicy tuna roll
Dragon roll
Zalmbelly roll
Suzuki abuli roll



Gyu rol
Rainbow roll
Gyu new style 
Unagi roll
Shoft-shel crab roll
Chef's special
Kushiyaki 
Thaise sate van varkenshaas 
met pindasaus
Kipfilet teriyaki saus
Ribeye
Garnalen
Voorgerechten
Mini loempia met kip
Gyoza
Thaise papaja salade
Wakame salade
Kipfilet salade met frisse 
sesamdressing
Siu long bao
Thaise pilkante beef salade 
Thaise sla wraps met kipgehakt
Visschelp
Gegrilde st Jacobsschelp met 
wasabi mayo
Gestoomde st Jacobsschelpen
Garnalen in kerrieroomsaus 
Runderrolletjes 
Beef Carpaccio met wasabi 
mayonaise



New style sashimi van zalm
Tonijn Tataki
Spicy tonijn tartaar
Rock Shrimps
Tempura Garnalen
Soepen
Thom Kha Kai
Thom Yam Koeng
Siu Kauw Ton
Sun la ton
Vleesgerechten
Krokante gepaneerde kipfilet 
met rode pepers en lente ui
Thaise Tamarinde kip
Cha Sieuw
Kip omhuld met panko met 
Tonkatsu saus
Thaise groene of rode curry met 
kip of varkenshaas
Thaise massaman curry met kip 
of varkenshaas
Varkenshaas Kong Pao
Pekingeend met pruimensaus
Thaise groene of rode curry met 
beef
Thaise massaman curry met 
beef
Reepjes ossenhaas met pikante 
Sichuan saus
Krokante gebakken reepjes zoet-
zure ossenhaas



Lamshaas gesauteerd met prei 
en lente-ui
Lamskoteletjes met zwarte 
pepersaus
Japanse teppanyaki ossenhaas
Bijgerechten
Gebakken rijst
Chinese dunne bami
Thaise noedels
Udon mie
Visgerechten
Grote garnalen met Thaise 
basillicum en rode pepertjes
Thaise groene of rode curry met 
garnalen 
Grote garnalen met pikante 
Sichuansaus 
Grote garnalen met lente-ui en 
rode pepertjes
Krokante baarsfilet met 
zoetzure saus
Japanse teppanyaki zalmfilet
Japanse teppanyaki inktvis
Doradefilet met pikante Thaise 
verse kruidenmix
Japanse teppanyaki kreeft
Vegetarische gerechten
Groenteschotel met 
cashewnoten



Gebakken tofu met gemengde 
groenten
Gebakken tofu met groente in 
rode curry
Umami specialties 
Oester
Edamame
Spicy edamame


