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To start

Flatbread met smeersels 6,75
Boter, Aioli en pesto

Carpaccio 9,75
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, spekjes, pijnboompitten, bieslook

Knoflook gamba’s (6st) 8,75
Knoflook, tomaat, rode peper en verschillende kruiden, afgeblust 
met witte wijn en room

Tuna taco’s (3st) 9,75
Aziatische tonijntartaar in een krokante taco met mango, 
avocado, zoetzure kool, alfalfa en een spicy mayonaise

Gerookte paling & zalm 10,50
Briochebrood, wasabi mayonaise, tomaten kaviaar, augurk 
en zeekraal salade

Steak tartaar 11,75
Aziatische toevoegingen, tomaten kaviaar, mix van cresse, truffel-
mayonaise, kaantjes en toast

Main

Doradefilet 19,75
Groene asperges, witte wijnsaus, courgette en waterkers

Op de huid gebakken zalm 18,75
Geroosterde groentes,  zeekraal salade en kaantjes

“Katsu” Kip 13,95
Kip in een panko jasje, zoetzuur, gebakken rijst, firecracker sauce, 
Japanse mayonaise en gebakken uitjes

Bavette 22,50
Groene asperges, truffelchips, kruidenboter, waterkers 
en pompoencrème

Tournedos 23,50
Rode port saus, pompoencrème, gegrilde groentes 
en truffelchampignons



Vraag de chef 
naar onze 

vegetarische 
gerechten!

Sushi
Inside out rolls
Crunchy Chicken 10,95
Krokante kip, avocado, komkommer, Okonomiyaki saus, Japanse 
mayonaise en gebakken uitjes

Wicked Tuna 12,95
Tonijn , avocado, masago, komkommer en pittige mayonaise

Salmon Lovers 11,95
Zalm, komkommer, avocado, alfalfa, sesamzaad en wasabi 
mayonaise

Mr. Crab 10,95
Surimi krab, avocado, komkommer, gebakken uitjes, masago 
en sweet chili mayonaise

Wagyu doin’ 16,95
Geflambeerde wagyu beef, steak tartaar, komkommer, gebakken 
uitjes, bieslook en truffelmayonaise

Gotta Love Gamba 13,95
Gefrituurde garnaal, geflambeerde zalm, komkommer, gebakken 
uitjes en Japanse mayonaise

Nigiri (2st.)
Zalm Nigiri 3,60

Tonijn Nigiri 3,80

Torched Salmon Nigiri 4,20
Geflambeerde zalm, wasabi mayonaise, sesamzaad en bieslook

Wicked Tuna Nigiri 4,40
Geflambeerde tonijn, pittige mayonaise en gebakken uitjes

Sashimi (4st.)
Zalm Sashimi 4,00

Tonijn Sashimi 8,00

Sides

Friet 2,65
Met mayonaise

Salade 4,50
Gemengde salade met tomaat, rode ui, komkommer, 
pijnboompitten en dressing

Loaded fries 5,45
Cajunkruiden, bacon, kaas en chili-mayonaise

Sweet potato fries 5,45
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en bieslook

Ebi tempura garnalen (6st) 8,75
Chili-mayonaise, zeewier salade

It’s Duckin’ good! (4st) 8,50
Eendenloempia’s met hoisin, chilisaus en een zoetzure salade


