Hanasato
Het is weer lente. Wij brengen een aroma van kersenbloesem in onze thuismenu als kleine
nagerecht. Maar maak je geen zorgen als je geen zoetkauw bent - in dat geval hebben we
een salade voor u in plaats van het nagerecht.

Thuismenu voor de lente
( Dit menu is voor 2 personen )

※ Kies aub een van de volgende opties:
A: Kleine starter: Salade in sesame vinagrette
of
B: Kleine nagerecht: Sakura-mochi*
*Kleefrijst gevuld met zoete rodebonenpasta, omwikkeld met gezouten kersenblad
U kunt van subtiele kersenbloesemaroma genieten. Het past erg goed bij thee! (seizoensgerecht, op=op)

Voorgerechten
Edamame
Zalm & Avocado Sushi rol
Sashimi assortiment - coquille, tonijn, crevette rosé, yakishimo van noorse zalm

Soep
Miso-soep met yuzu en groente van 't seizoen

Hoofdgerecht
Saikyo-yaki van kippendij*
* Saikyo-miso gemarineerde kippendij op Shichirin-barbecue klaargemaakt

Una-ju*
* Gegrilde paling gecarameliseerd in honing soja-saus

※ Als u geen paling of kip wilt, dan kunt u het vervangen naar volgende:
Itoko-ju van gezouten zalm*
* Gegrilde gezouten zalm, licht gecarameliseerd in mirin. Shiso, tobiko, wasabi

74,00
( 37.00 p.p. )
1 persoon? of meer mensen? Natuurlijk kunnen wij het menu aanpassen! Laat het ons weten aub.

※ Afhaal drankjes in de volgende pagina:

Japanse tapas voor thuis
Gezond & gezellige begeleider voor de borrel of Netflix voor 2 personen!

Kleine salade in sesame vinagrette
Edamame
Zalm & Avocado Sushi rol x 2
Sashimi assortiment van de dag
30,00

Bijgerechten
Edamame
4,50
Biologisch zeewier salade - akanori, shiro-tosaka, kombu, aotsunomata, wakame, shiso
7,50
Zalm & Avocado Sushi rol
6,30

A-la-carte hoofdgerechten

※ geserveerd met soep van 't seizoen & kleine salade

Saikyo-yaki van kippendij
21,50
Una-ju (gegrilde paling)
24,50

Thuismenu's drink selection
Dassai 45
Dassai is waarschijnlijk de bekendste premium sake in de wereld. Dassai 45 heeft
subtiele fruitig aroma in de neus en een zachte, uitgebalanceerde smaak met een
zuivere afdronk, een perfect begeleider voor de feest bij uw thuis!

300ml

17.70

(incl. btw)

Un petit Junmai
Echt schattig kleine sake, maar wel een droge junmai zonder toevoegingen. Koud
prima, warm ook prima, hij is echt een allround speler! (Het komt met een kleine sakecupje)

180ml

4.85

(incl. btw)

Japanse Bier 10 jarig jubliem aanbieding
Asahi super dry Fles 2.40 (incl. btw)

Kirin Ichiban

Fles 2.40 (incl. btw)

