1.

Carpaccio

	Dun gesneden ossenhaas met pestodressing, rucola, croutons
en parmezaanse kaas
2.

Bruschetta

	Gegrilde ciabatta toast in knoflookolie met tomatensalsa
en buffelmozzarella
3.

Patacon

	Krokante biscuit gemaakt van bakbanaan met pulled beef,
picca de gallo
4.

Nacho Vega

	krokante chips met onze mix van gesmolten kaas,
pico de gazabo
5.

Chilli Nachos

	Krokante chips met onze mix van gesmolten
kaas, beef met zwarte bonen en pico de gazabo
7.

Mac’n Say Cheese

	Klassieke mac and cheese rechtstreeks uit
amerika met een crispy laagje cheetos dust
8.

Souvláki Lachanikón

	Gegrilde groentespies van courgette,
champignons, rode ui en paprika
9.

Pimento Padrones

	Spaanse groene pepers gebakken in olie
besprenkeld met zeezout
10.

Pinchos Muronos

	Spaanse varkenshaasspies geserveerd
met rojo mojo
11.

Crispy Porc Belly

	Krokant gebakken buikspek geserveerd met
babi pangang saus
12.

KFC Waffle

	Korean fried chicken op wafel besprenkeld
met maple-syrup
13.

16.

18.

19.

20.

21.

Pannetje Gazabo

36.

Thai Beef

	een rijke zuidoost aziatische gerecht dat gemaakt wordt door het vlees te
stomen geserveerd met rijst.

Creole Fish

38.

Jamaica

	Onze Caribische curry met volle smaak uit de Antillen samen met
gemarineerde vleugels

King Solomon

39.

Floating Zucchini

	Courgette gevuld met couscous en paprika overbakken met kaas

Samosa Beef

40.

Pink Panther

	Falafelburger op een roze bao bun met komkommer, gefrituurde
kikkererwten en een frisse yoghurtsaus

Samosa Veggy

Cheesy Shrooms

41.

	Gevuld met groente en specerijen van Mamosta Abi
24.

Rendang

37.

	Gevuld met rundvlees, groente en specerijen van Mamosta Abi
23.

Johny Cake

Johny cake in de vorm van een donut geserveerd met kipsaté

	Zalm van de bakplaat geserveerd met hollandaise saus
en aardappelpuree
22.

Thai Shrimp Udon

	Gamba’s met udon noodles in een zoete en lichtpittige thaise mix

	Verse visfilet gemarineerd in knoflook-koriander olie

Champignons in een romige kaas saus afgetopt met Cheetos

Bbq Chicken

	Gegrilde kippendij geserveerd met kruidenboter
25.

Cheese Bomb

	Cheeseburger overgoten met cheddarsaus. Voor de echte
cheese-a-holic
26.

Corndog

	Huisgemaakte amerikaanse corndog geserveerd met
mosterd en ketchup
27.

Birria Cheese Taco

	Krokante taco gevuld met pulled beef en kaas afgetopt met
picca de gallo en guacamole
28.

29.

Spicy Chicken Chunks

Krokante en pittige kipnuggets met kimchee mayo

44.

Club Olives

	Gemarineerde olijven
45.

Ebi Fry

	3 gefrituurde gamba’s in tempurabeslag met cayennemayo

	Gegrilde puntpaprika met oregano en knoflook

Spicy Garlic Gamba’s

47.

Eby Fry

48.

Coconut Shrimp

Chimmichurri Steak

Gegrilde biefstuk met onze versie chimichurri

Club Steak

	Gegrilde diamanthaas geserveerd met pepersaus en croutons
34.

43.

46.

	Gefrituurde gamba’s gepaneerd in kokos

33.

Twisterfries

	Twisterfriet met eigen gemaakte aioli

Gebakken gamba’s met broccoli, wortel en knoflook witte wijnsaus

	Gefrituurde gamba’s en tempurabeslag met spicy mayo

32.

42.

Amsterdam Gamba’s

	Gemarineerde gamba’s gebakken in knoflookolie en chilipoeder

Loaded

	Zacht maisdeeg gevuld met gesauteerd beef, afgetopt
met himmichurri saus

35.

	Ossenhaas gebakken in een zoete en lichtpittige thaise mix

31.

Empanadas

Vega Loempia

	Gebakken biefstukpuntjes met cherry tomaten,rode ui en licht
pittige paprika puree

Sticky Korean Porc Steak

	Zoete aardappelfriet en pulled chicken
afgetopt met kaassaus

STREETFOOD / SIDE DISHES

	Vegetarische loempia by Sams Toko

30.

	Varkenshaasmedaillon ingewikkeld in spek gemarineerd
in korean sticky bbq-saus
15.

17.

Ribs

	Langzaam gegaarde spareribs met een zoete marinade
14.

STREETFOOD

SIDE DISHES

STREETFOOD

STREETFOOD

Surf & Turf

Gegrilde ossenhaas met een gamba in aarbeiensaus

Pape Kiko

	Couscous Salad

	Couscous salade met amandelen, rozijnen en tomaten

Greek salad

	Originele griekse salade met
kalamáta olijven en feta kaas
49.

Grilled Chipotle Maïs

	Gegrilde maïskolf afgetopt
chipotlemayo en gepofte maïs
50.

Sweet Potato

	Zoete aardappelfriet met eigen
gemaakte aioli

	Verse sojabonen besprenkeld met zeezout
52.

Foodclub Special 4 st.

	Gefrituurde gamba met zalm afgetopt met frisse krabsalade
53.

Crunchy Snowcrab Roll 4 st.

Ebi Tempura Roll 4 st.

56.

Spicy Crispy Chicken Roll 4 st.

	Spicy crispy chicken strips met avocado en komkommer afgetopt
met cayennemayo, siracha, sesam en rode bieten kiem
57.

Chicken Mango Roll 4 st.

	Crispy chicken, avocado en komkommer topped met mango,
teriyaki en cashew
58.

Ocean Fantasy Roll 4 st.

Zalm met avocado afgetopt met masago

59.

60.

Don Chico Roll 4 st.

72.

	Een roll met avocado, komkommer en krab afgetopt met
geflambeerde zalm
63.

Carpaccio Roll 4 st.

	Carpaccio, rucola en pestomayo topped met wederom carpaccio en
pestomayo, pijnboompitten en parmezaanse kaas
64.

Vegan Heaven Roll 4 st.

	Groene asperge, rettich, avocado en komkommer topped met
pistache en pestodressing
66.

75.

Passion Pannacotta

	Pudding gemaakt van slagroom
en passievrucht, afgetopt met
vanilleslagroom en vruchten
76.

Cheescake

	Frisse cheesecake met aardbeiensaus
77.

Fruitsorbet

	Een zomerse sorbet met verschillende
soorten fruit en sorbetijs met
slagroom, aardbeiensaus en
bastogne-crunch

Lava Cake

79.

Carrot Walnut Cake

Chocomousse

	Chocolademousse met slagroom,
american cookie-crunch en witte
chocolade chips
81.

	Stilstaand ijs met de smaak van
stroopwafel met karamelsaus

	Doughnut Strawberry
Short Cake

83.

	Donut met slagroom, verse
aardbeien en aarbeiensaus
84.

American Cookie Parfait

Choco Bomb

	Trio van lavacake, daimtaart
en chocoladeijs afgetopt met
chocoladesaus

Oreomisu

85.

	Wortel walnotencake met citroenijs
80.

Stroopwafel Parfait

82.

	Onze twist aan de tiramisu;
Gemaakt van oreocookies

	Strawberry
Nutella Waffle

86.

	Luchtige wafel met Nutella, verse
aardbeien en poedersuiker

	Ferrero Rocher
Cheesecake

87.

	Huisgemaakte cheesecake van
Ferrero Rocher

	Stilstaand ijs met de smaak
van chocolate chip cookies met
hazelnootsaus

Sweet Potato Roll 4 st.

	Vega roll gevuld met avocado, komkommer en zoete aardappel
65.

	Nigiri met geflambeerde zalm

Mango Maki 3 st.

Tasty Tuna Roll 4 st.

Pinklady Roll 4 st.

Nigiri Flamed Salmon 1 st.

74.

	Maki met mango

	Een warme chocolade cake met een
smeuïge chocolade vulling geserveerd
met vanille ijs

Double Spicy Tuna Roll 4 st.

	Nigiri met garnaal

Sake Maki 3 st.

78.

	Verse tonijntartaar topped met nogmaals verse tonijn tartaar,
lente-ui, spicy mayo en togarashi
62.

Kani Maki 3 st.

Unagi roll met nigiri ebi, avocado afgemaakt met groene masago

	Een lekkere frisse rol met tonijnsalade, rettich, avocado en een
romige/spicy saus afgemaakt met bieslook
61.

70.

Nigiri Ebi 1 st.

73.

	Maki met zalm

Red Dragon Roll 4 st.

	Ebi roll met ebi tempura saus en chilivlokken, besprenkeld met sesam

	Maki met komkommer

71.

	Gefrituurde garnaal en avocado topped met zalm en spicy mayo
55.

Kappa Maki 3 st.

	Maki met surimi

	Gevulde rol met komkommer, avocado en een frisse krab salade
afgetopt met Snowcrab Crunch en een romige saus
54.

69.

NIGIRI’S

Edamame Bonen

MAKI’S

51.

SUSHI

DESSERTS

SPECIALS

SUSHI

FOOD

DRINKS

FRIENDS

Tuna Madness Roll 3 st.

	Krokante rol met avocado afgetopt met tonijntartaar
67.

Crab Madness Roll 3 st.

	Krokante rol met avocado afgetopt met krabsalade
68.

California 4 st.

	Rollcrablegs, komkommer, avocado en cali saus
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