Voorgerechten
1. ‘Japanese style’ ossenworst

7,00

Ossenworst, wasabidressing en limoenmayonaise

2. Oosterse smeersels met papadums

7,00

Muhammara (paprika/walnootdip) crème fraîche
Brindjal (spicy aubergine/groentedip)

3. Tatsuta chicken

9,00

In tempurabeslag gefrituurde stukjes gemarineerde kippendij
geserveerd met yakitorisaus, bosui en limoenmayonaise

Hoofdgerechten

mam (limoendressing) en chilisaus

6,00

De slabladeren met de mint om de loempia’s heen rollen en
dippen in de nuoc mam of chilisaus

30. Tartufo classico

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rijst en zijn voldoende voor 2 personen.

Indisch
15. Gado gado

16,00
19,00

11,00

Buikspek in zoete Japanse sojasaus met komkommer-atjar

6. Thaise kipsaté

9,00

Kippendij en satésaus met de specifieke smaak van
lemongrass en limeleaves. Gefrituurde uitjes en seroendeng

7. Gamba’s in chili-knoflooksaus

11,00

Italiaanse ijstruffel van chocolade met een vulling van sabayon. Slagroom apart

31. Merengue met koude vanillecrème

7,00

32. Red velvet fudge cake

7,00

Rode chocoladetaart met witte glazuur van witte chocolade. Slagroom apart.

33. Copa nata con nueces

8,00

Vanille roomijs met karamelsaus en gekarameliseerde walnoten.

Tempeh in een spicy mix van tomaat, knoflook, ui, pepers, paprika en specerijen

17. Ajam Paniki

20,00

Kip in een pikante zoete saus van ui, tomaat, knoflook, sambal en specerijen

5. Buikspek teriyaki

7,00

Geserveerd met een saus van rood fruit

Groentesalade met seroendeng, gefrituurde uitjes, kroepoek en ei met satésaus
Bij onderstaande Indische gerechten serveren wij naast de rijst ook sajoer lodeh (groenteschotel)

16. Sambal goreng tempeh (vegan)

4. 2 Vietnamese loempia’s met sla, mint, nuoc

Desserts

18. Rendang

25,00

De bekende kruidige milde rundvleescurry

19. Daging semoor

27,00

Gestoofd rundvlees in ketjapsaus met nootmuskaat en kruidnagel

Indiaas

Kindergerechtjes
Frites met appelmoes en keuze uit
34 . Kipnuggets 35. Mini loempia’s
36. Bitterballen 37. Kaasbitterballen

8,00

38. Kipsaté met rijst en atjar

8,00

39. Spring-twister (waterijs)
40. Softijs met aardbeiensaus
41. Softijs met chocoladesaus

2,00
3,00
3,00

Bij deze curry’s serveren wij tevens naanbrood
20. Kip korma

Pokebowl (sushirijst-salade)

Milde kipcurry o.a. kokosroom, spinazie en courgette

21. Linzen courgettecurry (vegan)

Sushirijst, mango, avocado, gemberflakes, wakamé, bosui, tomaat,
edamame, furikake, limoenmayonaise en wasabi-sojadressing
Verkrijgbaar in formaten, als voorgerecht en als hoofdgerecht

8. Pokebowl vegetarisch
9. Pokebowl verse zalm en Hollandse garnalen

kl. 10,00 gr. 16,00
kl. 14,00 gr. 21,00

6 st. 15,00 12 st. 26,00
6 st. 18,00 12 st. 30,00

10. Thaise gele currysoep (vegan)
11. Currysoep met gamba’s
12. Oosterse kippensoep
13. Kombu dashi zalm

5,00
9,00
6,00
10,00

Japanse bouillon van zeewier en gedroogde tonijn met zalm, beukenzwam en zeewier
Indische kippensoep, royaal gevuld met kip, groenten en ei

26,00

Kruidige lamscurry o.a. aubergine, abrikozen, paprika en yoghurt

13,00

23. Vegan edamame en bimi
24. Vis zalm, witvis en gamba’s
25. Beef (plakjes ossenhaas)

Kaas
6 Verschillende soorten met passende garnituren en brood

Medium pittige curry met tomaatjes, paprika, beukenzwam, bosui en koriander

Soepen 250 ml

14. Soto Ajam (maaltijdsoep)

22. Lamscurry

Thais
Rode curry (Kaeng phed)

Creuses afhankelijk van de beschikbaarheid Zeeuwse, Franse of Ierse
*wasabi-dressing, zeewier, furikake en limoenmayonaise

19,00

Milde curry o.a. linzen, courgette, tomaat, zoete aardappel

Oesters
*met sjalotjes in rode wijnazijn, brood en boter

21,00

18,00
26,00
28,00

Japans
Teriyaki
Roerbakgerecht met Japanse sojasaus, bosui, edamame, paprika en paddenstoelen
26. Groententeriyaki (vegan) Met extra bimi
18,00
27. Zalm teriyaki
26,00
28. Beef teriyaki (plakjes ossenhaas)
28,00
29. Surf and turf (gamba’s en ossenhaas)
28,00

12,00

Lekker wijntje bij de maaltijd?
Wit
Grüner Veltliner Karl Haimerl Löss
10,00
Scheurebe (riesling/sylvaner) Weingut Ey Mal (lekker bij pittig!) 13,00
Rood
St. Laurent Karl Haimerl
Paul Mas syrah grenache mourvèdre

Raadpleeg onze folder met wijnen uit eigen
import en wij adviseren u graag.

11,00
15,00

Onze boxen (rijsttafels)

Japanse Box
Vanaf 2 personen prijs per persoon

Minimaal 3 uren van tevoren bestellen.
Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig tijdig te bestellen,
helaas kunnen wij geen onbeperkt aantal bestellingen aannemen.

Vega Box
Vanaf 2 personen prijs per persoon

32,00 p.p.

Thaise gele currysoep
Gado gado
Pokébowl
Vietnamese loempia
Rode curry
Groente teriyaki
Basmati rijst
Pandan spekkoek met roomijs

De4dames

Lekker koud speciaal biertje bij uw maaltijd?
Wij geven u graag advies.

Bezorgfolder Nr.2
32,00 p.p.

Gele Thaise currysoep
Vietnamese loempia
Glasnoedelsalade met garnalen
Thaise kipsaté
Rode curry met keuze vis of ossenhaas
Basmati rijst
Mangosorbet met gember en vanille-ijs

Valentijns special
Te bestellen vanaf 12 februari tot afloop folder.
Minimaal 1 dag van tevoren bestellen!!
Oesters ‘Japanese style’ 3 p.p.
Pokébowl met ossenhaas en truffelmayonaise
Sashimi zalm en tonijn met ponzu, furikake en crispy zeewier
Gerookte paling salade met sesamdressing

Indische Box
Vanaf 2 personen prijs per persoon

Kombu dashi – Japanse zeewierbouillon met noedels, groente en zalm
Tatsuta - kip in tempurabeslag met yakitorisaus
Pokebowl – (zie voorgerechten) met rauwe zalm en garnalen
Beef teriyaki
Gamba’s in chili knoflooksaus
Basmati rijst
Mangosorbet met gember en vanilleijs

Thais / Vietnamese Box
Vanaf 2 personen prijs per persoon

35,00 p.p.

34,00 p.p.

Kleine soto (zie soepen)
Gado gado - koude groentesalade met satésaus
Seroendeng en gefrituurde uitjes
Babi semoor – buikspekreepjes in een ketjapsaus met nootmuskaat
Sajur lodeh – groente in kokosmelk
Ajam Paniki – kip in pittige tomatensaus
Rendang - rundvleescurry
Basmati rijst
Pandan spekkoek met roomijs

Kombu dashi (Japanse zeewier bouillon) met zalmfilet en noedels
Peking eend met flensjes en hoi sinsaus
Tatsuta – in tempurabeslag gefrituurde kip
Beef teriyaki
Gamba’s in chili knoflooksaus
Basmati rijst

45,00 p.p.

Geldig van 3 februari 2021 tot wie weet?
Alle informatie en prijzen in oude folders vervallen hiermee.
Wij bezorgen dagelijks tussen 17.00 uur en 20.00 uur.
Bestellen kan telefonisch en aan de deur.

0519 - 531133
Contactloos betalen is mogelijk

