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BIJGERECHTEN

1. yakitori €5,50                                                     
huisgemaakte kip spiesjes                                    

2. age gyoza €5,50                                                
pasteitjes gevuld met kip en groente     

3. ebi tempura €8,00                                             
in beslag gefrituurde garnalen      
en groenten     

4. veggie tempura v €5,50                                    
in beslag gefrituurde groenten     

     
5. edamame v €3,50                                              

gezouten japanse soya boontjes     

6. gefrituurde zoete aardappel                            
schijfjes met honing v €3,50                               

     
7. tempura unagi  

in beslag gefrituurde paling €8,00                         
     
8. zoete aardappel frietjes v €3,50                      
     
9. mixed veggies v €5,50                                      

gebakken gemengde groenten     

10.miso shiru v €3,50                                          
japanse soep op basis van      
soya boontjes     

11.duck pancakes €6,50                                      
flensjes met peking eend en      
hoi sin saus     

12.gestoomde broodjes met peking 
eend en hoi sin saus €7,00                                 

13.teppan coquilles €8,00                                   
op de teppan plaat gebakken      
coquilles met misoyaki saus     

                                                                              
14.mini loempia’s v €3,50                                   
                                                                              
15.tod man pla €6,00                                          

thaise viskoekjes     

16.tom yam kung s €5,00                                    
thaise pikant-zure soep      
met zeevruchten     

17.tom yam kai s €4,00                                        
thaise pikant-zure soep met kip     

     
18.tom yam veggie s v €4,00                             

thaise pikant-zure soep met groenten     

19.vietnamese bief soep €4,50                          

20.vietnamese rol van rijstpapier 
met garnalen, kip, groente en      
vermicelli  €5,00                                                   

21.vietnamese kip loempia’s €3,50                    

22.spicy thai pork s                                             
gegrilde varkensnek met pittige      
dipsaus €6,00                                                       

23.roti prata geserveerd met
 laksa saus s v €4,50                                           

     
     

24.garlic papadum v   
knapperige indiase knoflook crackers €2,50        

25.bento box                                                         
mix van vier wisselende      
Eat Mode bijgerechten €11,50                              

SUSHI

Sushi nigiri (per stuk)
26.sake €2,00                                                       

zalm sushi     

27.maguro €2,00                                                  
tonijn sushi     

28.ebi €2,00                                                          
garnaal sushi     

     
29.unagi €2,00                                                      

paling sushi     

30.inari v €1,50                                                     
tofu sushi     

31.sushi combinatie €10,50                                

Sushi maki (4 stuks)
32.california maki €4,00                                      

sushi rol met avocado,      
surimi krab en komkommer     

     
33.veggie maki v €3,50                                        

sushi rol met bamboe,      
komkommer en japanse gember     

     
34.spicy tuna maki s €5,00                                 

sushi rol met tonijn en 
komkommer

     
35.salmon avocado maki €4,50                          

sushi rol met zalm en avocado     
     
Sushi temaki
36.california handroll €3,50                                

37.zeewier handroll v €3,00                                
     
38.salmon avocado handroll €3,50                    
     
39.spicy tuna handroll s €4,00                           

v vegetarian
s spicy

Voedsel allergie of intolerantie? 
Vraag naar ons allergenen info blad.
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MAALTIJD SALADES 

40.peking eend salade met 
thaise koriander dressing €11,50                      

47.krokante kip salade met 
japanse gember dressing €10,00                      

     
48.zeewier salade met japanse 

gember dressing v €8,00                                    
     
49.zalm salade met avocado en 

zeewier in japanse gember      
dressing  €11,50                                                  

HOOFDGERECHTEN  

50.gebakken rijst met rundvlees 
in zoete soya saus €8,00                                     

     
51.gebakken rijst met kipfilet 

in zoete soya saus €8,00                                     
     
52.gebakken rijst met garnalen 

in zoete soya saus €10,00                                   
     
53.gebakken rijst met groenten 

in zoete soya saus v €7,00                                  
     
55.chinese bami gebakken 

met kip en groenten €9,00                                 
     
56.chinese bami gebakken 

met rundvlees en groenten €9,00                     
     
58.chinese bami gebakken 

met garnalen en groenten €10,00                     
     
59.chinese bami gebakken 

met tofu en groenten v €7,50                              

60.macau stijl kip uit de oven,
geserveerd met witte rijst €10,00                      

61.macau stijl zeevruchten uit 
de oven, geserveerd met      
witte rijst €12,00                                                  

63.lamsrack met rode curry, 
geserveerd met witte rijst €14,00                       

     
64.lendebiefrolletjes met knoflook,                   

geserveerd met witte rijst en      
misoyaki saus €13,00                                         

66.japanse stijl kerrie met                                
gemengde groenten,      
geserveerd met witte rijst v €8,00                      

67.japanse stijl kerrie met kip en
aardappel, geserveerd met      
witte rijst €10,00                                                  

     
68.zalm gebakken in soya boter, 

geserveerd met witte rijst en      
misoyaki saus €14,00                                          

71.japanse udon soep met 
lendebief, zeewier en bamboe €10,00                

     
72.japanse udon soep met 

tempura groenten v €9,00                                   
     
73.japanse udon soep met 

tempura garnalen en groenten €11,00               
     
74.japanse udon gebakken met 

zeevruchten €11,00                                              
     
75.japanse udon gebakken met 

gemengde groenten en tofu v €8,00                  

77.gegrilde garnalen in een
zoetzure saus, geserveerd      
met witte rijst €15,00                                           

78.vietnamese rijst-sticks soep met 
rundvlees €10,00                                                 

     
79.singapore kerrie laksa noodle 

soep met kip en kokosmelk s €10,00                 

     80.singapore kerrie laksa noodle 
soep met gemengde groenten      
en kokosmelk s v €8,00                                       

82.thaise tom yam udon soep met                    
gemengde groenten en      
kokosmelk s v €8,00                                            

83.thaise tom yam udon soep met                    
zeevruchten en kokosmelk s €11,00                  

     

RAMEN BURGERS

84.ramen burger - 100% rundvlees burger
met kaas, geserveerd met friet van      
zoete aardappel €7,50                                         

85.ramen chicken burger - teriyaki 
kip burger, geserveerd met friet      
van zoete aardappel €7,50                                  

     
86.ramen veggie burger - tofu 

burger geserveerd met friet      
van zoete aardappel v €7,50                               

     
DRANKEN  

coca cola / coca cola light / fanta / 
7up / cassis / tonic / bitter lemon / 
ice tea / spa blauw / spa rood €2,50                   

heineken €3,00                                                     

singha - thais bier €3,50                                      

sake - japanse rijstwijn €5,50                             

wit / rood / rosé wijn 
(glas / fles) €3,50 / €17,50                                   

grey goose vodka €4,50                                      

macallan amber whiskey €5,00                          

havana club 7 years dark rum €4,00                  

koffie / espresso €2,50                                        

cappuccino / latte €3,50                                      

engelse thee / groene thee €2,00                       

verse munt thee €3,00                                         

v vegetarian
s spicy

Voedsel allergie of intolerantie? 
Vraag naar ons allergenen info blad.
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