donburi

ve rse sapp en (vg)

een grote kom rijst met mals vlees en knapperige
groenten. traditioneel + hartig
26

r am e n

je merkt misschien iets anders aan dit wagamama bezoek. om
ervoor te zorgen dat dineren zo veilig mogelijk is, hebben we onze
normale menu’s verwijderd. dit beperkt contact om iedereen te
beschermen. in plaats daarvan vind je het menu hier op je placemat

verse noedels in bouillon met vlees of groenten
22 • chilli prawn + kimchee 14.95
gemarineerde garnalen met staart. taugé. bosui. kimchee. verse
limoen. koriander. pittige groentebouillon

we hebben ook ons aanbod

verlaagd, maar alle klassiekers zijn er
nog steeds! dit helpt onze keukens met kleinere teams om gasten
met gemak heerlijk eten te bieden

chilli

rode + bosui. taugé. koriander. verse limoen. pittige kippenbouillon
24 • sirloin steak 17.45
25 • kip 15.4

bijg e r e cht e n

28 • shirodashi pork belly 14.7
langzaam gegaard met seizoensgroenten. bamboescheut. bosui. wakame.
half in thee gemarineerd ei. rijke kippenbouillon met dashi + miso

kleine borden met veel smaak. de meeste mensen delen drie
bijgerechten tussen twee personen, naast hun hoofdgerecht
104 • edamame (vg) 5.7
boontjes met zout of chili knoflook zout

21 • wagamama’s own 17.45
gegrilde gemarineerde kip. gekruid varkensvlees. garnalen met staart. 		
mosselen met schelp. chikuwa. half in thee gemarineerd ei. bamboescheut.
wakame. bosui. seizoensgroenten. rijke kippenbouillon met dashi + miso

106 • bang bang cauliflower (vg) 5.1
knapperige bloemkool. firecracker saus. rode + bosui.
verse gember. koriander

26 • tantanmen beef brisket 15.95
koreaans gemarineerd rundvlees. half in thee gemarineerd ei. kimchee. 		
bamboescheut. bosui. koriander. chilli olie. extra rijke kippenbouillon

pas mijn bouillon aan

103 • ebi katsu 6.5
garnalen in krokant gepaneerd laagje. koriander. verse limoen. 		
chili + knoflook dipsaus

licht kip of groenten
pittig kip of groenten met chili
rijk ingekookte kippenbouillon met dashi + miso

105 • tama squid 7.75
knapperige gefrituurde inktvisballen. okonomiyaki saus. mayonaise. 		
zeewier. bonito flakes

t e pp anyaki

108 • tori kara age 6.95
knapperige stukjes kip. verse limoen. sesam + soja dipsaus

noedels van een grote plaat. snel gedraaid zodat de
noedels zacht, maar de groenten knapperig zijn

110 • raw salad (vg) 5.1
gemixte sla. edamame bonen. tomaten. zeewier. ingelegde japanse
radijs, wortel + rode ui. gebakken uitjes. wagamama dressing

teriyaki soba

dunne noedels. curry olie. peultjes. bok choi. rode + bosui. chili
pepers. taugé. teriyakisaus. koriander. sesamzaadjes
44 • sirloin steak 17.45
45 • zalm 17.45

116 • bao bun korean barbecue beef 6.7
twee kleine luchtige aziatische broodjes met rode ui, koriander + mayonaise

yaki soba

dunne noedels. ei. paprika. taugé. witte + bosui. gebakken sjalotjes.
ingelegde gember. sesamzaadjes
40 • kip + garnalen 14.6
41 • yasai | paddenstoelen (v) 13.9

gyoza
vijf dumplings vol met smaak

pad thai

gestoomd

rijstnoedels. amai saus. ei. taugé. prei. chili pepers. rode + bosui.
gebakken sjalotjes. munt. koriander. verse limoen
46 • kip + garnalen 16.4
47 • yasai | tofu (v) 14.35

gegrild geserveerd met dipsaus
101 • yasai | groenten (vg) 6.2
100 • kip 6.2

57 • steak bulgogi 17.45
gemarineerde sirloin steak. in miso gebakken aubergine. dunne noedels.
sesam + bulgogi saus. bosui. kimchee. half in thee gemarineerd ei. koriander

gefrituurd
geserveerd met dipsaus
99 • eend 7.2

101

pas mijn noedels aan
soba dun, tarwe ei (v)
udon dik, wit zonder ei (vg)
rijstnoedels dun, plat zonder ei of tarwe (vg)

extra’s smakelijke extra’s bij je gerecht
301 • rijst (vg) 2.6
305 • japanse pickels (vg) 1.05
304 • chili pepers (vg) 1.55
306 • in thee gemarineerd ei (v) 1.55
307 • kimchee 1.55

voedselallergieën en -intoleranties | heb je een voedselallergie
of -intolerantie? laat het de bediening weten voordat je bestelt. de manager zal
persoonlijk jouw bestelling opnemen en serveren, terwijl de keukenmanager
jouw gerecht persoonlijk bereidt zoals je wenst. dit kan betekenen dat het wat
langer dan normaal duurt om jouw gerecht klaar te maken om kruisbesmetting
te voorkomen.

pittige gefermenteerde kool + radijs met knoflook. bevat vis + zeevruchten

kan graatjes of stukjes schelp bevatten (v) vegetarisch

(vg) veganistisch

NL-MAY2020-NL

let op: wij kunnen niet garanderen dat onze gerechten helemaal vrij zijn van
allergische ingrediënten, omdat onze gerechten worden bereid in ruimten waar
allergene ingrediënten aanwezig zijn. hoewel wij ons best doen om alle graatjes
en stukjes schelp uit onze gerechten te halen, bestaat er een kans dat deze per
ongeluk achterblijven

vers geperst voor jou

73 • grilled duck
17.25
mals ontbeende eend in pittige teriyakisaus. witte kleefrijst. wortel.
peultjes. zoete aardappel. rode + bosui. gebakken ei. komkommer.
kimchee

medium 4.7 groot 6
02 • fruit appel. sinaasappel. passievrucht

03 • orange

teriyaki

teriyakisaus. witte rijst. wortel. seizoensgroenten. bosui. 		
sesamzaadjes. kimchee
69 • rundvlees 16.4 70 • kip 15.1

07 • positive ananas. limoen. spinazie.
komkommer. appel
09 • tropical mango. appel. sinaasappel

55 • spicy tuna kokoro 17.25
tonijn met een shichimi coating. witte kleefrijst. edamame bonen.
gezuurde wortel. rettich. komkommer. half in thee gemarineerd ei.
koriander. sriracha mayonaise

08 • power spinazie. appel. verse gember

frisdranke n (vg)

pas mijn rijst aan
witte kleefrijst

bruin licht nootachtig

715 | 716 • huisgemaakte limonade

wit gestoomd

701 | 703 • plat water

33cl

2.6 |

702 | 704 • bruisend water

33cl

curr y

707 | 717 • coca-cola

met een verse twist. geduldig gekookt om de smaak te
laten variëren van mild + geurig tot serieus pittig

708 | 718 • coca-cola zero

medium

75cl

medium

groot 4.75

4.65

2.6 |

2.9 |

2.9 |

medium

75cl

4.65

4.5

groot

2.9 |

groot

4.5

709 • coca-cola light 2.9

vegatsu (vg)

719 • fuze tea sparkling 2.9

aromatische katsu currysaus. knapperige gepaneerde seitan. witte
kleefrijst. kleine salade. ingelegde rode ui
1171 • normaal 14.35
1170 • pittig 14.6

720 • fuze tea green tea 2.9
721 • fuze tea peach hibiscus 2.9

katsu

711 • sprite 2.9

aromatische katsu currysaus. kip of knapperige gepaneerde groenten. 		
witte kleefrijst. kleine salade. japanse pickels
71 • kip 15.7
77 • pittige kip 15.95

712 • fanta orange 2.9
713 • fïnley ginger ale 2.9

raisukaree

714 • fïnley bitter lemon 2.9

mild + citrus. kokos. peultjes. paprika. rode + bosui. sesamzaadjes.
chili pepers. verse limoen. witte rijst. koriander
80 • garnalen 17.25
79 • kip 15.7

710 • fïnley tonic 2.9

firecracker

gedurfd + vurig. peultjes. rode + groene pepers. ui. rode chili pepers.
verse limoen. witte rijst. sesamzaadjes. shichimi
76 • garnalen 17.25
75 • kip 15.7

bi e r (vg)
601 | 602 • asahi | japan

pas mijn rijst aan
witte kleefrijst

bruin licht nootachtig

609 • grolsch | nederland

wit gestoomd

3.25 |

33cl fles 4.95

607 • grolsch 0.0% | nederland

iets zoets maar anders. een selectie van desserts
geïnspireerd op de smaken van azië

33cl fles 5.25

33cl fles 4.95

606 • tiger beer | singapore

d e sse r t s

30cl fles 3.25

608 • grolsch radler 2.0% | nederland

160 • matcha tiramisu (v) 7.15
laagjes van matcha cake en mascarpone met yuzu. gekonfijte
kumquats. matcha poeder

5.95

50cl tap

45cl fles 4.95

603 • lucky buddha beer | china
604 • iki | japan

30cl fles 3.25

wijn

161 • white chocolate and ginger cheesecake (v) 7.15
chili. toffee + gembersaus

411 • monterre | merlot glas 3.95 |

karaf

13 |

415 • finca la linda | malbec glas 4.95 |

165 • belgian chocolate mousse tart (v) 7.75
witte, melk en pure belgische chocolade mousse. crispy amandelbiscuit		
met ganache. appelbloesem

fles

karaf

18.5

17 |

fles

22.95

401 • l’impossible | sauvignon blanc glas 3.95 | karaf 13 | fles 18.5
405 • finca la linda | chardonnay glas 4.95 |

162 • coconut reika ice cream (vg) 5.4
kokossnippers. passievruchtsaus
168 • lemongrass and lime sorbet (vg) 5.4
verse munt

25cl tap

409 • fleur du cap | chardonnay glas 5.95 |
441 • colle dei tigli | wit (vg) glas 4.95 |

165

karaf

421 • palombe cinsault | rosé glas 4.5 |

karaf

17 |

fles

29.95

17 |

fles

karaf

15 |

fles

502 | 501 | ozeki karakuchi | sake (vg) 5cl 2 |

6

18cl

22.95

22.95

fles

431 • follador frizante | prosecco 20cl fles 6.75 |

fles

20.95

24.95

