
Vegetarisch - Optioneel vegetarisch   -   Pittig   -  Zeer pittig  -   Bevat noten en/of pinda’s  -   Bevat gluten 

RainBOw ROll € 11,50
Rol van zoete omelet, krabstick, zalmeitjes,  
Japanse mayonaise, zalm, tonijn en avocado

Zalm mangO ROll € 11,50
Rol van zalm, mango, avocado,omelet, 
komkommer en mangosaus

KRaBsalade Zalm ROll € 12,50 
Rol van krabsalade, zalm, rivierkreeft, limoensap 
en mayonaise 

TeRiyaKi Beef ROll € 11,50 
Rol van ossenhaas, teriyakisaus, komkommer, 
avocado, omelet en lente-uitjes

dRagOn ROll sPeciaal  € 11,50
Rol van komkommer, zeewier, rettich, zoete 
omelet, krabstick, zalm, gebakken tempura,  
Japanse mayonaise en teriyakisaus

nigiRi saKe   met zalm € 3,25

nigiRi maguRO met tonijn € 3,50

nigiRi TamagO met gebakken ei   € 3,00

nigiRi unagi met paling € 4,25

nigiRi chiZu   geflambeerde zalm € 4,25

nigiRi Beef   geflambeerde ossenhaas € 4,25

nigiRi cOquille   geflambeerde coquille € 5,25

TOniJn TaRTaaR € 18,50
Tonijn, avocado, wasabi mayonaise,
katsuobushi (Boito vlokken)

sashimi  saKe € 6,50
Gesneden zalm 3 stuks

sashimi  maguRO € 7,00
Gesneden tonijn 3 stuks

Ossenhaas TaTaKi € 9,00
(Gemarineerd met sake) 3 stuks

Zalm gunKen   € 5,50
Zalm, krabsalade en rivierkreeft
Per stuk

Beef gunKen   € 5,50
Beef, kimchi en Koreaanse BBq saus
Per stuk 
 

POKé BOwl Zalm  € 16,50
Sushi rijst, zeewier, maïs, gemarineerde komkommer, 
edamame, ei en zalmeitjes

hand ROll Beef   € 6,50
Beef, kimchi, komkommer, en Koreaanse BBq saus
Per stuk

hand ROll Zalm   € 6,00
Zalm, avocado, komkommer, viskuit en mayonaise
Per stuk 
 

POKé BOwl Beef  € 16,50
Sushi rijst, kimchi, maïs, gemarineerde komkommer, 
edamame, ei en zalmeitjes 

califORnia ROll € 9,-
Rol van krabstick, zalm, Japanse mayonaise 
en omelet

ROOmKaas Zalm ROll   € 11,00
Rol van roomkaas, zalm, avocado, komkommer
en omelet

eBi sPeciaal   € 13,50
Rol van gebakken garnaal, krabsalade,  
gekookte garnaal en rivierkreeft

eBi Beef ROll  € 13,50
Rol van gebakken garnaal met geflambeerde beef

eBi cRaB Zalm   € 13,50
Rol van gebakken garnaal, pikante krabsalade
en kimchi zalm

Een rol bevat 5 stuks.

Per stuk

Alleen te bestellen van donderdag tot en met maandag

sushi & nigiRi

POKe BOwl

uRamaKi

nigiRi sPecials


