
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw. 
Should you have any dietary requirements or allergies please contact our service staff for recommendations. 

Dit menu is onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen 
This menu is subject to availability and changes 

	
 

	
	
	
	

Laat u verrassen met een “omakase” menu met de meest verse ingrediënten van land en zee, 
geïnspireerd door Chef Hosokawa. 

Let yourself be surprised by an “omakase” menu with the freshest ingredients of land and sea, 
inspired by Chef Hosokawa. 

 
 
 

3 gangen   50 
3 courses   50  

 
5 gangen   65 
5 courses   65  

 
7 gangen   80 
7 courses   80  

 
 
 
 
 
 

 
*Supplement Japanse wagyu 120 gram   65 
*Supplement Japanese wagyu 120 gram   65 

 
 
 
 
 
 
 
 

Menu’s kunnen uitsluitend per tafel besteld worden  
Menus can only be ordered per table 

 



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw. 
Should you have any dietary requirements or allergies please contact our service staff for recommendations. 

Dit menu is onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen 
This menu is subject to availability and changes 

	
 

 
 
 

Sashimi; Chef’s selectie van 3 soorten sashimi   
Sashimi; Chefs selection of 3 kinds of sashimi 

 
*** 

 
Sushi; Chef’s selectie van diverse soorten sushi    
Sushi; Chefs selection of different kinds of sushi 

 
*** 

 
Tournedos van Black Angus geserveerd met een knoflook soja saus  

Tenderloin of Black Angus served with a garlic-soy sauce 
 

Witte rijst en miso soep 
Steamed rice and miso soup 

 
 

 
*Supplement Japanse wagyu 120gram in plaats van Black Angus  65 
*Supplement Japanese wagyu 120gram instead of Black Angus   65 

 
 

 

50  

per persoon  
per person 

 
 
 
 
 
 

Menu’s kunnen uitsluitend per tafel besteld worden 
Menus can only be ordered per table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw. 
Should you have any dietary requirements or allergies please contact our service staff for recommendations. 

Dit menu is onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen 
This menu is subject to availability and changes 

 

	
 

 
 
 

Sashimi; Chef’s selectie van 3 soorten sashimi   
Sashimi; Chefs selection of 3 kinds of sashimi 

 
*** 

 
Chef’s selectie van sushi   
Chef’s selection of sushi 

 
*** 

 
Coquilles gegrild met een Yuzu saus  

Scallops grilled with a Yuzu sauce 
 

*** 
 

Lamskoteletten gegrild met knoflook en boter  
Lamb-cutlets grilled with garlic and butter 

 
Witte rijst en miso soep 

Steamed rice and miso soup 
 
 

58 
per persoon  
per person 

 
 
 
 
 
 

Menu’s kunnen uitsluitend per tafel besteld worden 
Menus can only be ordered per table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw. 
Should you have any dietary requirements or allergies please contact our service staff for recommendations. 

Dit menu is onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen 
This menu is subject to availability and changes 

SASHIMI SIGNATURES 
 Small Large 

Sashimi Moriawase 21 37,5 
Chef’s selectie van sashimi – Chefs selection of sashimi   
   

Sashimi Salmon & Tuna 20 35 
Sashimi van zalm en tonijn – Sashimi of salmon and tuna   
   

 

SUSHI SIGNATURES 
Sushi Moriawase  37,5 
Chef’s selectie van sushi – Chefs selection of sushi   
   

Sushi Salmon & Tuna  35 
Sushi variatie van zalm en tonijn – Sushi variation of salmon and tuna   
   

Sushi Aburi   25 
Trio van Aburi (geflambeerde) sushi – Trio of Aburi (seared) sushi    

 
** Voor a la carte sushi – vraag uw gastheer of gastvrouw voor de sushi kaart 

** For sushi a la carte – please ask your host(ess) for the sushi menu 
 

STARTER / VOORGERECHTEN 
     

Sutēki Tartare  17 
Steak tartaar geserveerd met een kwartelei    
Steak tartare served with a quail egg    
   

Wafu Tako Salad  14 
Frisse salade met wafu dressing en octopus gemarineerd in goma saus    
Fresh salad with wafu dressing and octopus marinated in a goma sauce   
   

Yasai Tempura   10 
Gevarieerde groenten gefrituurd in tempura beslag   
Various vegetables deep-fried in tempura batter   
   

Ebi Tempura  12 
Garnalen gefrituurd in tempura beslag   
Shrimps deep-fried in t empura batter   
   

Zukkīni Dengaku   9 
Geroosterde zucchini met een miso glazuur   
Roasted zucchini with a miso glaze   
   

Mix Mushrooms   10 
Variatie van paddenstoelen gestoomd in een ijzeren terrine met een botersaus   
Mixed mushrooms steamed in an iron pot with a butter sauce   
   

Gyu Usugiri   17,5 
Dungesneden rauwe rundvlees met gefermenteerde zwarte knoflook   
Thin sliced raw beef with fermented black garlic    
   

½ Lobster Tomatozu   27 
Halve gegrilde kreeft geserveerd met een Japanse tomatensaus   
Half grilled lobster served with a Japanese tomato sauce    
   



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw. 
Should you have any dietary requirements or allergies please contact our service staff for recommendations. 

Dit menu is onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen 
This menu is subject to availability and changes 

MAIN / HOOFDGERECHTEN  
    

Salmon Teriyaki   23 
Gegrilde zalm met een teriyaki saus    
Grilled salmon with a teriyaki sauce    
    

Hotategai Yuzu miso   28 
Coquilles gegrild met een yuzu miso saus    
Scallops grilled with a yuzu miso sauce    
    

Saba Shioyaki    21 
Zout gegrilde makreel geserveerd met geraspte daikon    
Salt grilled mackerel served with grated daikon    
    

Kohitsuji Sansho Teriyaki    30 
Gegrilde lamskoteletten met een teriyaki saus geïnfuseerd met Japanse sansho     
Grilled lamb-cutlets with teriyaki sauce infused with Japanese sansho     
    

Angus Gyu Hire Steak    30 
Tournedos of Black Angus gegrild met een gefermenteerde knoflook sojasaus    
Tenderloin of Black Angus grilled with a fermented garlic-soy sauce    
  100 gram 200 gram  
Original Japanese Wagyu Beef Hire Steak A4  70 135 
Gegrilde Tournedos van Japanse wagyu geserveerd op een himalaya zeezoutsteen    
Grilled tenderloin of Japanese Wagyu served on a Himalaya salt stone     
    

 
 
 
 

Complete your dish – side set of Miso, Gohan and Tsukemono 
Set van miso soep, gestoomde rijst en Japanse zuur 
Set of miso soup, steamed rice and Japanese pickles 

6,50 

 


