
 
 

  
  
  

Tsa Sieuw      8,50 
Dungesneden Tsa Sieuw van geroosterd 
varkensvlees, ingelakt met hoisin saus  

en een salade van venkel en appel 
 
Carpaccio      8,95 
Carpaccio Asian Style met soya 
mayonaise, lente-ui en sesamzaad 

 
Crispy Chicken     6,95 
Kippendijfilet met Japanse mayonaise,  
geserveerd met huisgemaakte 
frisse koolsalade en lente-ui 
 

The Good Food Spareribs   7,75 
De spareribs zijn langzaam gegaard in onze 
marinade en geserveerd met koolsalade.  
 
Angus Burgers     8,95 

Twee mini Angus burgers met gebakken spek, 
ingelegde uitjes, kaas garnituur en Japanse 
mayonnaise 
 
Lamsrack     11,95 
3 gegrilde lamsracks ingelakt  

met Oosterse marinade en geserveerd  
met frisse salade 
  

Zoete Aardappel Frieten    4,10 
Zoete aardappel frieten met kaassaus, lente-ui 
en gebakken uitjes 
 

Ambachtelijke Frieten     3,40 
Verse frieten met echte mayonnaise 
 
 

 

Saté van Kippendij    7,95 p.p. 
(vanaf 2 personen te bestellen)  
Saté van kippendij met ambachtelijke  
satésaus, geserveerd met nasi koening en 

komkommer 
 
Rendang met Nasi Koening   8,95 p.p. 
(vanaf 2 personen te bestellen)    
Een klassiek Indonesisch stoofgerecht van 
mals rundvlees in kokosmelk, geserveerd 
met gele rijst en atjar koening 

* Vegetarisch: gebakken tempeh  
 

Gado Gado  (v.a. 2 personen te bestellen) 7,25 p.p. 
Frisse groente op Indonesische wijze  
overgoten met huisgemaakte pindasaus, 
geserveerd met een eitje, gebakken  
tempeh en een bolletje nasi koening. 
 

Mexican Quesadilla    6,50 
Dubbel gevouwen Mexicaanse tortilla  
gevuld met cheddar kaas, verse koolsalade  
en geserveerd met een sweet chilisaus  
 

Loempia plate  ̀    7,25 p.p. 
(vanaf 2 personen te bestellen)  
Verschillende soorten loempiaatjes,  
opgemaakt met krokantjes, lente-ui,  
gebakken uitjes , sriracha mayonaise en  

Japanse mayonaise. 
- Indo style: pulled chicken 
- Peking style: eend in hoisin-marinade 
- Vietnam style: verse rijstvel met vers groentes  
 

Vegetarische loempia’s    6,25 
Opgemaakt met krokantjes, lente-ui,  

gebakken uitjes, sriracha mayonaise en Japanse 
mayonaise 

 
 

 
 

Avondkaart  



 
 

 

Huisgemaakte nagerechten 

 
Sticky Blondie    7,50 
Witte chocolade dessert geserveerd met 
frambozenijs  
 
Scroppino     7,50 

Italiaanse spoom met limoncellosorbetijs,  
vodka, sprite en limoncello 
 
 

 
  

Voor onze kleine gasten 
 

Ambachtelijke friet of nasi koening met iets lekkers  6,75 
Keuze uit:   

 Saté 

 Hamburgertje  

 Crispy chicken 
(Wij hebben overigens  altijd kroketten en frikandellen in huis) 

 

Kinderijsje:      3,75 
ijs met slagroom, spikkels en crumble       
 

Poké Bowl      10,75 
“Say Salmon, “crispy chicken” of  
Vegie delight      
Sushi rijst met dagverse zalm, crispy chicken of  
vegetarisch met o.a. zoetzure komkommer,  
mais, sojabonen en wakame.  
Met keuze uit deze dressings: 

 “Sriracha Mayo” 

 “Oh so Good” Soya Sesam dressing 
 
Sushi “The Good Food” (8stuks)  11,75 

Sushi inside outroll met avocado, zoetzure 
groente, wakame en belegd met dagverse zalm 
 

Sushi Maki  (5 stuks)   6,50 
Sushi met zoetzure krokante groente, wakame 

en opgemaakt met krokantjes, wasabi 
mayonnaise en Japanse mayonnaise 

Avondkaart 

 
 
Brownie      7,50 

Chocolade brownie met  
vanille bourbon ijs en slagroom 
 
Cheesecake     7,50 
American Cheesecake met  
vanille bourbon ijs en slagroom  

 

 Onze nagerechten worden geserveerd met   
 ambachtelijk ijs van ijssalon Luigi uit Vreeswijk 
  

Sushi Dragonroll (5 stuks)   8,50 
Sushi inside out roll met garnaal, royaal 
opgemaakt met krokantjes, wasabi 
mayonnaise en Japanse mayonnaise 

 
Tataki van Tonijn    12,50 
Lauw warm geroosterde tonijn in  
teriyakisaus gemarineerd met een  
korstje van sesam, geserveerd met  

2 black tiger gamba’s 
 

Gamba’s       9,25 
Krokante gamba’s gebakken in rode ui,  

Chinese kruidenmix en lente-ui 
 


