
Asian cuisine

menu



TERIYAKI   
(Japanse gril met rijst) 
Teriyaki kip          €12
Teriyaki zalm       €13
Teriyaki rund       €15
Teriyaki eend       €16
TTeriyaki scampi   €16

WOK (Gebakken noedels of rijst)
Zoetzuur saus / Oyster saus / Curry saus     / Hot Asia saus         
Veggie €8
Kip met groenten €10
Rund met groenten €11
Scampi met groenten €12

THAISE CURRY MET JASMIJN RIJST
Red        /  Green          /  Yellow 
curry met kip          €12
curry met scampi  €14
curry met rund       €13
curry met eend      €16
ccurry veggie           €10

PAD THAI  ( rijstnoedels) 
Pad Thai veggie €10
Pad Thai kip €11
Pad Thai scampi €12

EXTRA DIVERS

Witte rijst €2,50
Gebakken noedels €3,50 
Gebakken rijst €3,50 
Zoetzure saus €1,00 
Kroepoek €1,50 
EExtra gember €1,00 

Extra wasabi €1,00 
Extra soja saus €0,60 
Currysaus €1,50 
Extra spicy mayonaise €1,00 
Teriyaki saus €1,00

Miso soep €5,00
Kip soep  noedels  €5,00
Vissen soep €6,00
Gyoza soep (6 stuks) €8,00

Seafood salad   €12,00 
(salade van assortiment van sashimi) 
Kanikama salade €6,00
(kanikama, tempura schijven van masago) 
Seaweed salad    €5,00
Salade van het huis (scampi, kip, appel)  €12,00
MMaguro Butsu (gemarineerd tonijn)   €7,00
Saké Butsu (gemarineerd zalm)    €6,00

Edamame   €5,00
Mini loempia (vegetarisch) (6 stuks)   €5,00
Portion Hot Mix €12,00

DIMSUM (6 stuks / 12 stuks)
Dimsum veg  €5 / €10
Dimsum kip   €7 / €13
Dimsum scampi €8 / 15
Dimsum mix  €8 / €15

YAKITORI (2 stokjes)
YYakitori kip  €5
Yakitori scampi €7
Yakitori zalm €6

GYOZA (6 stuks / 12 stuks)
Gyoza veggie €5 / €10 
Gyoza kip €7 / €13

TEMPURA  (4 stuks / 8 stuks)
King ebi tempura €7 / €12
Yasai tempura      €5 / €9
KKip tempura     €6 / €11
Calamares (10 stuks)  €8



6 DAGEN OPEN    LEVERZONES

HOSOMAKI  (8 stuks) 
Hoso zalm €5
Hoso tonijn €6
Hoso krab €5
Hoso komkommer €4 
Hoso avocado €4
HHoso pickel €4
Hoso tamago €5

FUTOMAKI
Kamikaze veggie €7 
Kamikaze zalm €8
 (zalm, tempura, avocado, mayo)
Kamikaze tonijn €9
 (tonijn, tempura, avocado, mayo)
NNewYork roll €8
 (krab, nobashi, avocado, sla)
California roll (bbq) €9 
 (getoaste zalm, krab, tamago, 
 paling, masago, komkommer, sla)
Boston roll €7
 (kanikama, scampi, komkommer, 
  sla, masago, avocado, oshinko)

Tempura maki €8
 (tempura nobashi, komkommer, 
 vissaus en pikante mayo)  
Chicken Tempura roll €7,5
 (tempura kip, komkommer, sla, 
 pikante mayo, palingsaus) 
SSalmon Tempura roll €8,5
 (getoaste zalm, tempura, 
 avocado en pikante mayo)
Butterfly roll €9
 (gerookte zalm, roomkaas, 
 masago, komkommer en krab)
Salmon skin roll €8
  (rollgetoast zalmvel, komkommer, 
 sla, pikante mayo, palingsaus)

SASHIMI
Sashimi saké  (8 stuks) €11
Sashimi ebi  (8 stuks) €10
Tonijn, maguro  (8 stuks) €13
Sashimi unagi  (8 stuks) €12
Sashimi saké en tonijn  (8 stuks) €12 
SSashimi mix royal  (20 stuks) €25
(zalm, tonijn, unagi, ebi, red snapper) 

NIGIRI  (2 stuks) 
Nigiri zalm €4 
Nigiri tonijn €4,5
Nigiri ebi €4
Nigiri krab €4
Nigiri avocado €4
NNigiri tamago €4
Nigiri wakame €3
Nigiri smoked salmon €5 
Nigiri teriyaki salmon €5
Nigiri teriyaki tuna €5,5

HANDROLL
Handroll veggie €4
Handroll zalm    €5
Handroll tonijn  €5,5
Handroll krab    €5

Handroll scampi   €6
Handroll crispy spicy zalm €6 
Handroll spicy tuna €6,50
Handroll spicy krab €6
Handroll spicy scampi €7

In/Out Rolls
I/O Zalm en avocado 
I/O Tonijn en avocado 
I/O Crunchy crab
I/O Crunchy tuna

I/O Crunchy salmon 
I/O Crunchy scampi 
I/O veggie 
(avocado, komkommer, pickle)
I/O fruity roll 
(mango, banana, avocado)

€8
€9
€8
€8

€7
€8
€7

€8



CHEF ROLLS
Dragon eyes (getoaste zalm, krab, avocado, tamago, pikante mayo en paling sauce) €10 
Manhattan roll (getoaste tonijn, avocado en tempura, paling sauce) €11
Dragon roll (rol van zalm, rode snapper en tonijn met vulling van pikante tonijn) €10
Green dragon (rol van  avocado met vulling van pikante tonijn) €10
Rainbow roll (rol van avocado, tonijn, zalm, rode snapper met vulling van california rol)€10
VVolcano roll (Krokante kanikama met vulling van californiaroll, tobiko en paling sauce) €15
Sexy roll (rol van paling,avocado met vulling van nobashi, tobiko, paling sauce) €13
Dynamite roll (rol van tobiko met vulling van krokante nobashi, masago, paling sauce) €12 
Tokyo roll (rol van zalm met vulling van pikante kanikama salade) €11
King Crab roll (crunchy crabvulling getopt met tonijn) €10
Veg Special roll (mango, komkommer, pickle, getopt met avocado) €10
Tuna Lover roll (getopt met tonijn en avocado,vulling van pikante tonijn) €10
ZZalm Lover roll (getopt met zalm en avocado, vulling van pikante zalm) €10

Chef special roll 1 €12 
( met vulling van roomkaas, avocado, topping van gerookte 
zalm, spicy mayonaise, paling saus en crunchy tempura)
Chef special roll 2 €12  
(met gerookte zalm, tempura, zeewier salade, avocado, 
topping van gegrilde zalm, spicy mayonaise, paling saus)

COMBO MENU

Amature combo  (kamikaze zalm 5 stuks, california maki 5 stuks, maki zalm 8 stuks) €16
Nigiri combo  (12 stuks nigiris) €16
Combo Pure Salmon  (California zalm 8 stuks, Kamikaze zalm 5 stuks, Nigiri 4 stuks, Sashimi 4 stuks)€20  
Temaki combo  (Combo van Handroll zalm, tonijn, paling, tempura)€14
Fried roll combo   (Dragon eyes 8 stuks, Manhattan 8 stuks, tempura scampi roll 8 stuks)€22
ZZalm/tonijn Lovers combo  €28
(In/out zalm 8 stuks, In/out tonijn 8 stuks, Sashimi tonijn 2 stuks, 
Sashimi zalm 2 stuks, Nigiri zalm 4 stuks, Nigiri tonijn 4 stuks)
Veggie combo  (Futo 5 stuks, In/out veg 8 stuks, Veggie special roll 8 stuks) €20
Hoso combo  (Zalm 8 stuks, Tuna 8 stuks, Komkommer 8 stuks, Avocado 8 stuks)  €18
Sushi & roll mix combo  (Nigiri 5 stuks, In/out zalm 8 stuks, Sashimi 4 stuks, Hoso tonijn 8 stuks) €22
Crab Lover combo  (Nigiri 3 stuks, In/out crab 8 stuks, Crunchy crab 8 stuks) €18
CCombo Antwerp (Kamikaze zalm 5 stuks, Kamikaze tonijn 8 stuks,Sashimi zalm 3 stuks, Sashimi tonijn 3 stuks)€22
Combo Tuna (In/Out tuna 8 stuks, Nigiri 5 stuks, sashimi 4 stuks) €22

SUSHI & ROLL BOAT

Amazing fried rolls boat (2 personen)  €45
 (Dragon eyes, Manhattan, Chicken tempura, 
 Salmon tempura, Futo tempura maki)

Futomaki rolls boat (30 stuks) €48
 (kamikazi zalm, kamikaze tonijn, kamikaze veggie, 
  new york, boston futo en  butterfly futo)
Sushi rolls mix boat (44 stuks) €50
Sushi rolls deluxe boat (68 stuks) (€75
Sushi rolls Titanic boat (100 stuks) €110 



FRIS DRANKEN                      
Chaudfontaine plat             
Chaudfontaine bruis             
Chaudfontaine 112 liter        
                                    
Cola                            
CCola Light                      
Cola Zero                       
Fanta                          
Sprite                         
Nordic mist Tonic               
Nordic mist Agrum               
Gini                            
PPomTon                          
Lipton Ice tea                        
Lipton Ice tea green                  
Fristi                          
Cécémel                         
Redbull                         
Minutemaid Appelsap             
MMinutemaid Multivitaminen       
Minutemaid Appelsien            
Minutemaid Pompelmoes           
Minutemaid Tomaat               
Vers geperst sinaasappelsap     
Huisgemaakt limonade           

                                                                             

€ 2,70
€ 2,70
€ 4,90

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 5,50
€ 3,00
€€ 3,00
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,50
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€€ 2,90
€ 2,90
€ 4,80
€ 4,80

Warme Dranken                    
Koffie
Decafeïne                     
                              
Mokka, klein en krachtig        
Dubbele Mokka                    
CCappuccino Italiano               
Koffie met Slagroom            
                              
Koffie Verkeerd (Lait Russe)    
Warme Chocolademelk             
Warme Chocolademelk met Slagroom
Thee Natuur                  
TThee (Groen - Earl Grey - 
Munt - Rozenbottel - Kamille)                     
Thee met Verse Munt           
Warme Wijn (Seizoen)           

€ 2,50
€ 2,70

€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,70

€€ 3,70
€ 3,50
€ 3,90
€ 2,50
€ 2,70

€ 3,50
€ 4,00

Koffie- Specialiteiten 
Italian coffee                
French coffee
Irish coffee                    
Hasseltse coffee                 
Koffie "Rubens" Baileys          
  

€8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
 

Sterke Dranken en likeuren 
Whisky Johnny Walker Black Label 
Whisky J&B                      
Whisky Chivas Regal              
Cognac Martell                   
Cognac Remy Martin               
CCalvados                       
Cointreau                       
Bombay Gin                      
Gordon's Gin                  
Bacardi                         
Jenever Jong                    
Jenever Oud                      
VVodka                           
Disaronno Amaretto              
Baileys                         
Elixir D'Anvers                  

Supplement frisdrank         

                                                                             

€ 8,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 6,00
€€ 6,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 6,00
€€ 6,50
€ 6,50
€ 6,00

€ 2,70



Asahi 
3.00



Aperitieven

Porto wit            
Porto rood           
Martini wit          
Martini rood         
Sherry dry           
RRicard (met ijswater)
Passoa 

Huiswijn Menu

Huiswijn rood - wit - rose] en zoete witte wijn
Per glas                                       €4,00 
1/4 liter                                       €7,00 
1/2 liter                                       €14,90 
PPer fles                                       €20,50

Muscato Per glas          € 5,00
Muscato Per Fles          € 25,00
Plum wijn glass             € 5,00
Plum wijn fles                € 25,00
Sake                               € 6,00
Pisang Ambon                € 5,00

CCava Tutatis Burt (spanje- Penedes)
Druiven Macabeo, Parellado en Xarel-lo
Per glas                                       €5,50
Per fles                                        €28,00

Santa Carolina Sauvignon' (wit) (Chili — Rapel Valley)
Druiven: Sauvignon
Vrij lichtgele kleur met een zeer intense fruitige neus. Heeft een afdrank van perziken, peren en 
eeeen zeer lichte tint van citroen? Een zeer mooi coorbeeld von een nerveuze fruitige sauvignon
Per glas                                       €4,50
Per fles                                        €23,00

Santa Carolina 'Carmenere ' (Rood) (Chili — Rapel Valley)
Druiven: Carmenere
De Carmenere de voorloper van de Merlot-druif,is een typisch Chileense druivensoort
Hij geeft aan deze wijn zowel zachtheid als kruidigheid
PPer glas                                       €4,90
Per fles                                        €20,50

Campari              
Campari orange        
Kir                   
Kir royale           
Bombay Gin & Tonic    
Gordan's Gin & tonic  

€4,70
€7,20
€5,00
€6,00
€10,50
€8,90

€4,60
€4,60
€4,60
€4,60
€4,70
€6,60
€€5,00



Wijn Menu

Lyngrve 'Chardonnay' reserve (Zuid Afrika - stellenbos)
Druiven Chardonnay
Deze reserve Chardonnay heeft een complex karakter en een licht strogele kleur. In de neus 
krijgen we accenten van vatlagering, vanille en creme caramel op het voorplin.Deze blenden 
fantastisch met de impressies van tropisch fruit die deze wijn eveneens bezit. De smaak is 
rrijk en boterig met een goede frisse afdronk. Een favoriet onder de Chardonnay liefhebbers
Per fles                                                 €18,50 

Pouilly Fume Les Chantebines 'Domaine Pabiot( Frankrijk—Loire)
Een blinkende wijn met aroma's van bloemen, minerale terroir toetsen (klei en vuursteen) en 
typische Souvignon-accenten (gemaaid gras, buxus en groene appel) In de bijzonder frisse 
smaak krijgen die aroma's het gezelschap von citrusfruit en een mooie aciditeit. Een pepertoets 
markeert de finale van deze harmonieuze wijn.
PPer fles                                                 €39,00

Conte di Campiano Squinzano Riserva (Italie—Puglia)
Druiven: Negroamaro
Vlezige en volle wijn met een zeer diepe rode kleur en aroma's van heerlijk rijp fruit als kersen en
(gedroogde) zwarte pruimen. rozijnen, zoete specerijen, koffie en chocolade! De smaak is vol, 
warm en fluweelachtig met zwoel, rijp fruit. De afdronk is lang en zacht. Negroamaro is een 
inheemse druif uit Puglia. Negro betekent zwart en verwijst naar de bijna inktzwarte kleur van 
dde druif. Amaro betekent bitter en verwijst naar het typische bittertje in de afdronk waardoor de 
Negroamaro zich kenmerkt.
Per fles                                                 €33,00

Château Croix de Tourans Saint Emilion Grand Cru
(Frankrijk-Bordeaux Saint Emilion)
Druiven: 90% Merlot en 10% Cabernet Franc
Uitstekende Saint-Emilion. De wijn genoot een rijping van 18 maanden in nieuwe vaten van 
FFranse eik. Hij pronkt met een intense kersenrode kleur en een verleidelijke, complexe neus ge-
toast hout, violetjes, likeur en een ondertoon van klein mrt fruit. Soepele aanzet, gevolgd door 
een krachtige en zeer volle smaak. De pittige tannine wonden mooi opgenomen door het rijpe 
fruit. Bijzonder lekkere wijn met lange afdronk waarin de houtaroma's mooi terugkomen
Per fles                                                 €43,00

Champagne (Fles)             €45,00

Desserts

Sesame Ijs ( 3 bollen) € 6,50
Dame Blanche (3 bollen) € 6,50
Mango Sorbet (3 bollen) € 6,50
Apple tart met ijs € 7,50
Moka Ijs (3 bollen) € 6,50

   

Citroen Ijs (3 bollen) € 6,50
Brusselse wafels met suiker € 5,00
Brusselse wafels met slagroom € 5,50
Brusselse wafels met slagroom, 
 vanila-ijs en chocolade saus € 7,50

   


