ITAMI
MENU’S

ITAMI presenteert het Teppanyaki 3 gangen keuzemenu. Stel zelf uw menu samen uit een voorgerecht,
hoofdgerecht en een dessert. Uiteraard zijn alle gerechten ook los te bestellen.
ITAMI presents you, our 3 course choice menu. The menu exists out of a starter, maindish and a dessert.
All the dishes are also a la carté available.

3 GANGEN KEUZEMENU
3 COURSE CHOICE MENU

VOORGERECHTEN

€ 39,50

à la carte prijs

Sake Sarada			
Zalmsalade

€ 12,50

Salmon salad

Gyoza				
Vlees pasteitje (4 st.)

€ 7,95

Japanese ravioli stuffed with meat (3 pcs)

Yakitori			
Gegrilde kipspies (2 st.)

€ 6,00

Chicken skewers in teriyaki sauce (2 pcs)

Ebi Panko			
Krokant gebakken garnalen (3 st.)

€ 7,95

Crispy fried shrimp (3 pcs)

Usuyaki			
Beef rollen (2 st.)

€ 10,50

Beef rolls (2 pcs)

Beef Tataki			
Carpaccio van licht gegrilde beef op Japanse wijze

€ 12,50

Lightly grilled beef carpaccio in Japanese style

Tuna Tataki			
Dun plakje gesneden licht gegrilde tonijn

€ 14,95

Sliced seared tuna

Hotategai			
Licht gegrilde coquilles in soja sake saus

€ 13,00

Grilled scallops with soy and sake sauce

Sushi & Sashimi			
Mix sushi (3 st.) & zalm sashimi (2 st.)

Mix sushi (3 pcs) & salmon sashimi (2 pcs)

€ 12,50

TEPPANYAKI
Teppanyaki (鉄板焼き) wat letterlijk ‘grillen op de bakplaat’ betekent, is een type voedselbereiding uit
de Japanse keuken waarbij een ijzeren plaat wordt gebruikt om voedsel te grillen of bakken. Gedurende
de vorige eeuw heeft deze manier van koken zich ontwikkeld tot een prachtige vorm van expressie,
gekarakteriseerd door een combinatie van presentatie en snijtechniek.

HOOFDGERECHTEN

à la carte prijs

Sake				
Gegrilde zalm in speciale saus van chef

€ 23,50

Grilled salmon with special sauce of the chef

Ebi				
Gegrilde garnalen, afgeblust met sake

€ 26,50

Grilled shrimps

Ohy’o				 € 22,50
Gegrilde heilbot, afgeblust met sake
Grilled halibut

Suzuki				
Op huid gebakken zeebaars, afgeblust met sake

€ 22,50

On skin grilled seabass

Gyu-Niku			
Ossenhaas met knoflook, geflambeerd met cognac

€ 25,50

Grilled tenderloin with garlic chips flambé with cognac.

Usuyaki			
Beef rollen opgerold met lente uien en knoflook

€ 24,50

Beef rolls filled up with spring onions and garlic chips

Tori				
Kipdijenfilet met teriyakisaus

€ 21,50

Chicken teriyaki

Kohitsuji			
Lamsracks met Japanse zoete zwarte pepersaus

€ 25,50

Rack of lambs with Japanese sweet black pepper sauce

Kamo-Niku			 € 22,50
Eendenborstfilet

Sliced grilled duck breast
Al deze Teppanyaki gerechten worden geserveerd met witte rijst en gebakken groenten.
All the Teppanyaki grilled dishes are served with white rice en vegetables.

Yaki Meshi			
Gebakken rijst in plaats van witte rijst

€ 3,00

Fried rice instead of white rice		

Yaki Udon			
Gebakken Japanse bami in plaats van witte rijst

Japanese fried noodles instead of white rice		

In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.

€ 4,00

DESSERTS
Vanille ijs met chocolade saus ,amandel schijfjes en slagroom			
Vanilla ice cream with chocolate sauce

Vanille ijs met vers aardbeien en slagroom 			
Vanilla ice cream with fresh strawberries en whipped cream		

Mangosorbet ijs met mango en slagroom 			
Mango sorbet with whipped cream		

Crème brulee met vers fruit en slagroom			
Créme brûlée with fruit and wipped cream		

Vers fruit met slagroom			
Verschillende soorten vers fruit

Fresh fruit		

Matcha ijs			
Groene thee ijs

Green tea ice cream		

Zwarte sesam ijs			
Black sesame ice cream

Grand Dessert			
Mochi ijs met vers fruit en slagroom			

CHEF’S MENU
		

Oishii				
4 gangen menu

€ 55,00

4 course menu

Suiko				
5 gangen menu

€ 65,00

5 course menu		

Sano No Mikoto			
5 gangen menu inclusief Wagyu beef
5 course menu including Wagyu beef

In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.

€ 95,00

