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Eindejaarssuggesties 2016 
af te halen op 24/25/31 December na bestelling* 
*voor Kerst: ten laatste op 20 dec, voor Oudejaar: ten laatste op 27 dec 

 
  

 

   

 

 

 

 

 

        

 

        
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Tijdens de eindejaars periode bli jft onze gewone kaart ook beschikbaar! 
 

	    Sushi assortiment “DELUXE”  88€   

  42 stuks mix sushi   (voor 3-4 personen)   
  - 20 creatieve sushi inclusief onze premium recepten  
   (zeepaling, kreeft, kalf met ganzenlever, zeebarbeel) 
  - 10 nigiri: sint-jacobsvrucht, tonijn, Schotse zalm  
  - 12 maki: krab & avocado, tonijn & komkommer,  
    zalm & zalmeiren  

 Sashimi assortiment “SUPERIOR”  30€   

 230g (voor 2-3 personen) 
Hamachi (kingfish), Sint-Jacobsvrucht, zeebarbeel (rouget), 
obsiblue garnaal, yellowfintonijn, tataki van tonijn, schotse zalm 
 *De samenstelling van het assortiment kan variëren naargelang het aanbod  
  op de markt.                        

 Sushi assortiment ”PREMIUM”   65€   

 24 stuks creatieve sushi  (voor 2 personen)   
 2 stuks van 12 verschillende soorten creatieve sushi,        
 waaronder onze speciale recepten:  
 - Zacht gekookte zeepaling, basilicum, milde sojasaus 
 - Kreeft met crème van pompoen en shiso  
 - Kalfslapje met ganzenlever, ponzu gelei 
 - Zeebarbeel (rouget), wilde gezouten berg kappertjes 
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 ten laatste bestellen op 27 dec  

 ten laatste bestellen op 20 dec  

Eindjaarskalender 

Gelieve uw bestell ingen ti jdig door te geven zodat we u de beste kwaliteit 

en versheid van onze ingrediënten kunnen garanderen. 

 

        

Vr  23 dec Open van 11u tot 18u 

Za  24 dec Enkel afhaling van bestell ingen tussen 11-18u 
   *geen consumptie ter plaatse  

Zo 25 dec Enkel afhaling van bestell ingen tussen 11-13u 
   *geen consumptie ter plaatse 

Ma 26 dec GESLOTEN 

Di 27 dec Open van 11u tot 20u 

Wo 28 dec Open van 11u tot 20u  

Do 29 dec Open van 11u tot 20u 

Vr  30 dec Open van 11u tot 18u 

Za 31 dec Enkel afhaling van bestell ingen tussen 11-18u 

   *geen consumptie ter plaatse 

 

1 – 4 jan   GESLOTEN 

Vanaf Donderdag 5 januari zijn we terug open!! 

 
 


