
( Hoofdgerecht ;  met black-angus 46.50, met half wagyu / half black angus 53.50 )

Klassiek menu met Wagyu & Seafood  (4 gangen)

Hanasato   
Menu at a glance

Hassun
Amuze bouche van het seizoen

Sakizuke

(Reservering gewenst)

6 gangen Wagyu Premium seizoensmenu

Dessert
Nagerecht van het seizoen

70,50

  Shabu-shabu met 100% echte wagyu rib-eye uit Japan, BMS 8+ gegarandeerd.

Gegrilleerde of gebarbecuede gerechten van het seizoen 

Wagyu rib-eye shabu-shabu

Kisetsu no yakimono

Chawanmushi
Gestoomde hartige custard van het seizoen, geserveerd met gin-an saus, yuzu & wasabi

Assortiment sashimi van de dag 

Sashimi assortiment van de dag

Klassiek menu met wagyu & gebarbecuede vis  (5 gangen)
Voorgerechten

Edamame
Zalm & Avocado Sushi rol

Sashimi assortiment van de dag

Soep
Chawanmushi - Japanse hartige custard met shiitake, garnalen en kip, geserveerd met gin-an saus en wasabi

Hoofdgerecht

Proeverij van verschillende 'syukó' (begeleiders van alcoholische dranken als sake, wijn, etc)

Tussengerecht
Gebarbecuede of gegrilde vis van de dag

  Shabu-shabu met 100% echte wagyu rib-eye, BMS 8+ gegarandeerd.

60,50

( Zonder tussengerecht, Wagyu 8+ rib-eye en seafood shabu-shabu als hoofdgerecht)

60,50



Klassiek menu met Black Angus & Seafood  (4 gangen)
( Zonder tussengerecht, black angus rib-eye en seafood shabu-shabu als hoofdgerecht)

46,50

33,40

Klassiek Wagyu premium menu  (4 gangen)

Hanasato   

(Hetzelfde portie wagyu rib-eye als a-la-carte per persoon als hoofdgerecht)

Allergene informatie 

Soja, sesam, melk, schaaldieren, weekdieren, tarwe, vis

Assortiment vis van de dag
27,50

Shabu-shabu met Seafood

Gegrilleerde sakédroesem gemarineerde Black-cod, geserveerd met gebakken St Jakobsschelpen in miso-saus.
30,55

Una-ju
Gegrilleerde paling in zoete sojasaus met sansho-pepper, geserveerd op rijst in een speciale Una-ju bento box. 

27,50

Shabu-shabu met Wagyu rib-eye
100% echte wagyu, BMS 8+ gegarandeerd

72,50

Shabu-shabu met Bio-Black Angus

82,00

※ Prijs over extra vlees/seafood/groenten staat duidelijk aangegeven op de menukaart
※ Alle menu's zijn minimaal twee personen, prijs is per persoon

A la carte - Hoofdgerechten 

※ Het complete menu (informatie over voor- hoofd & nagerechten) kunt u bij het restaurant inzien

Sagohachi-yaki
Op shichirin gebarbecuede maishoen, op smaak gebracht met koji. Gegarneerd met truffel en gekonfijte citroen

25,50

Gindara kasuzuke & Hotate misozuke

Biologische Black-Angus prime-rib


