CONCERT MENU

CHANG-I BITES
- heerlijk voor bij uw aperitief -

- special voor concertgasten | vertrek voor 20.00 uur -

3-gangen 36,00- p.p.

Yakitori spiesjes*

9,00

of

Loempia's gevuld met | Iberico of Wagyu*

11,00

à la carte

Dim Sum selectie | gestoomed of gefrituurd*

10,00

U betaalt het voor- en hoofdgerecht voor de prijs

Japanse Wagyu Dumplings*

12,00

Garnalen in tempura*

12,00

Edamame sojabonen

7,00

Ossenhaas spiesjes *

10,50

Gyoza's gevuld met kip en groenten*

10,00

erachter. U ontvangt dan naar keuze een dessert of
koffie/thee gratis.

CHEF'S MENU
3 courses*

38,00 p.p

Groenten in tempura

8,00

4 courses*

45,00 p.p

Soft-shell krab in tempura

12,00

5 courses

50,00 p.p

Flensjes gevuld met Pekingeend en groenten*

12,00

* optioneel supplement (eetgang ipv dessert) +5,00
bijpassend wijnarrangement | per glas v.a. 5,50

* - wordt geserveerd met 3 stuks -

SHARED DINING MENU
- proeverij van de Chef 3 gangen* 48,00 p.p
4 gangen* 58,00 p.p
5 gangen

68,00 p.p

* optioneel supplement (eetgang ipv dessert) +8,00

KOUDE VOORGERECHTEN

WARME VOORGERECHTEN

Sashimi mix van zalm, tonijn en hamachi

Gebakken zeebaarsfilet met langoustine en

15,00

12,50

X.O.saus
Seafood salade van octopus, coquille, en

13,50

Gegrilde coquilles en tonijn met wasabi

garnalen met yuzu dressing

14,00

mayonaise

Tartaar van ossenhaas met siriracha

13,50

mayonaise

Drieluik van eend: Crème brûlée

13,50

eendenborst en een loempia

Carpaccio van Wagyu met gebakken

21,00

Langzaam gegaarde short-ribs met

eendenlever en soja karamel

14,00

cha sieuw saus

Indonesische Gado Gado

11,00

met pinda saus [v]

Miso soep met tofu, groenten,

8,00

zeewier en enoki [v]

HOOFDGERECHTEN
Gestoomde kabeljauwrugfilet met miso

WOK SPECIALS
23,00

Black Tiger garnalen met szechuan

witte wijn saus

25,00

pepersaus

Gegrilde yellowtail 'hamachi' met unagi saus

25,00

Tofu met gon bao saus [v]

17,00

Thaise vispot met groene curry saus

27,00

Kippendijen licht gepaneerd met

21,00

zoetzuresaus
Gegrilde tournedos met bulgogi saus

26,50

Ossenhaasreepjes met ketjap saus

Gegrilde lamsrack met five spices

28,00

Kreeft, roergebakken met oestersaus
(gepeld)

Wagyu haas, gegrild met saus van eendenlever

26,00

39,50

BIJGERECHTEN

80 gram

39,50

Baby pakchoi

6,00

160 gram

78,00

Chinese brocolli

7,00

Chinese bami

5,00

Luxi nasi, met ossenhaas en garnalen

8,00

