
IN 3 STAPPEN DE PERFECTE BBQ

STAP 1 KIES 3 GERECHTEN STAP 2 KIES 3 GERECHTEN

DE SAUZEN

STAP 3 KIES 3 GERECHTEN

Witvis
Heerlijke witvis

Speklap
Klassieke speklap

Kipdijfilet
Malse Japanse kipdij

Kipspies
Saté van Oosterse kipfilet

Varkensspies
Saté van gemarineerd varkensvlees

Beefspies
Saté van ossenhaas

Hertspies
Saté van hertenbiefstuk

Spare Ribs
Gemarineerde Oosterse spare ribs

Bavette
Prachtige flank steak

Mosselen
Speciaal voor de BBQ

Garnalenspies
Saté van gamba’s

Kotelet
Gemarineerde lamskotelet 

Lamspies
Saté van lamsvlees

Knoflookgamba’s
Met knoflook gemarineerde gamba’s

Zalmfilet
Het neusje van de...

Tsja Sjue
Gemarineerd en gelakt varkensvlees

Nieuw bij Japas is ons BBQ pakket! Want Japan heeft meer dan alleen sushi om je smaakpapillen de beste 

zomer ooit te geven. En als je eenmaal onze Japanse BBQ hebt geprobeerd, dan wil je nooit meer anders. Stel 

heel makkelijk in 3 stappen je eigen pakket samen. Per stap kies je jouw 3 favoriete gerechten. Uiteindelijk heb 

je dus maar liefst 9 soorten vlees en vis met bijpassende sauzen voor slechts €10,- p.p.. Onze Japanse BBQ is 

te bestellen vanaf 4 personen en ook perfect te combineren met onze sushi boxen en side dishes. Regel deze 

zomer jouw eigen Japanse BBQ en proef de heerlijke Oosterse smaken in je eigen achtertuin!

SUSHI OF EEN SIDE 

DISH ERBIJ?

VERGEET DE 

ACHTERKANT NIET IN 

TE VULLEN

KIES HIER 3X3

FAVORIETEN

SUSHI BOXEN
Let’s Try 8 ST. VOOR €7,85

Tempura 12 ST. VOOR €12,45

Happy Family 24 ST. VOOR €23,50 Catch of the Day 24 ST. VOOR €21,35

No Fish 12 ST. VOOR €12,45

Tussendoortje 8 ST. VOOR €7,85
1x nigiri sake & tamago, 1x maki sake & kappa & 1x urimaki 
california, sāmon kimono & 2x tori tempura

2x maki sake & kappa, 4x urimaki tori tempura & ebi tempura

3x nigiri sake & maguro, 3x maki kappa & kani, 3x urimaki 
california, chizu, tori tempura & spicy tuna

Onze chef maakt een verrassende samenstelling bestaande 
uit:  2x 3 nigiri, 2x 3 maki en 4x 3 urimaki

2x nigiri ahirue & gyu, 2x maki kappa & 2x urimaki tori mango, 
gyu & tori tempura

1x maki tekka & kani, 1x urimaki spicy tuna, california, chizu, 
tori tempura & 2x urimaki ebi tempura

Osaka 65 ST. VOOR €59,95

Geisha 36 ST. VOOR €33,75
3x nigiri sake,  unagi & maguro, 3x maki sake, kappa & kani, 
3x urimaki california, tori tempura, ebi tempura, spicy tuna, 
chizu & sāmon kimono

Four Seasons 48 ST. VOOR €42,5
4x nigiri sake, unagi, gyu & maguro & 4x maki kani, tekka & 
kappa & 4x urimaki california, tori tempura, picy tuna, chizu & 
unagi

5x nigiri sake & unagi, 5x uramaki unagi, 10x maki kappa,
5x nigiri maguro, 5x urimaki smoked sake & sāmon kimono,
5x nigiri furanbe sake, 5x uramaki tori tempura & california & 
10x maki sake

SIDE DISHES

Poké Maguro €11,35
sushirijst, tonijn, wortel, komkommer, wakame, avocado & 
yuzu dressing

Tsukemono  €4,05
Japanse gezuurde komkommer

Poké Veggy  €11,35
sushirijst, tofu, wortel, komkommer, wakame, avocado, mango 
& soja-gemberdressing

Edamame  €4,05
Sojabonen met zeezout

Poké Sake €11,35
sushirijst, zalm, sojabonen, wortel, komkommer, wakame, 
avocado & gemberdressing

Salade Tori €4,05
Frisse salade met gerookte kipfilet

Poké Duck €11,35
sushirijst, eendenborst, wortel, komkommer, wakame, 
avocado, radijs & japasdressing

Wakame  €4,05
Japanse zeewiersalade

Voorwaarden
Het Japas BBQ-pakket is te bestellen vanaf 4 personen en de bestelling dient minimaal 
24 uur van tevoren geplaatst te worden. Geldt voor afhalen en bezorging.

Japanse knoflooksaus
Ideaal bij beef gerechten 

Japanse pepersaus
Heerlijk bij ons lamsvlees 

Japanse teryaki
Verrukkelijk bij zalmfilet, kipdijfilet en
onze kipspies 

Asian hoisin
Maakt onze spare ribs, kipdijfilet en 
varkensspies nog lekkerder 

Truffelmayonaise
Perfect bij garnalen en mosselen 

Vietnamese chillisaus
Lichtpittig bij onze mosselen, varkens-
en garnalenspies

VOOR MAAR

€10.00
VANAF 4 PERSONEN

P.P

9X VIS &
VLEES

PLUS ZES HEERLIJKE
OOSTERSE SAUZEN


