Bites

Vegetarische loempia’s (10 st.) met chilisaus
5,50 (V)
Gyoza gevuld met kip (6 st.) met kimchimayonaise 7,50
Yakitori (6 st.) met teriyakisaus
8,50
Bao bun (2 st.) met pulled chicken & hoisin
7,75
Crunchy chicken (6 st.) met kimchimayonaise
7,50
Coco thai bitterballen (6 st.) met wasabimayonaise 8,50
Oude kaas bitterballen (6 st.) met mosterdmayo 8,50 (V)
Dimsum in stoommandje (6 st.)
7,50
Met kip en garnalenvulling en crispy chilidip
Thaise viskoekjes met gamba’s en (4 st.)
7,50
rivierkreeftjes & onze eigen chilidip
Loaded nacho’s uit de oven
Classic: kaas, guacamole en chilisaus
9,50 (V)
TexMex: Pulled chicken, sour cream, jalapeno & kaas12,50

Poké bowl

Sushi:

4 st. – 8 st.

Zalm torch rol

8,50 – 15,50

Beef carpaccio rol

8,50 – 15,50

Kara-age rol met krokante kip

8,00 – 14,50

komkommer, avocado,
teriyaki en wasabimayonaise
komkommer, krokante kip en teriyaki
komkommer, takuan en currymayonaise

Zalm

14,50

Tonijn

15,50

Kara-age (Japanse kip)

12,50

Met avocado, komkommer, wortel, edamamebonen, wakame,
bieslook, furikake, wasabimayo en teriyaki
Met avocado, komkommer, takuan, edamamebonen, wakame,
bieslook, furikake, kimchimayo en teriyaki

Ebi rol met krokante garnaal

8,50 – 15,50
avocado, masago, lollo rosso en kewpie
Spicy tuna rol met pittige tonijntartaar 9,50 – 17,50
avocado, takuan, bieslook en komkommer

Met avocado, komkommer, takuan, edamame bonen, wakame,
bieslook, furikake, gebakken uitjes & currymayo

Abura-age (Japanse tofu)

(V)

12,50

Met avocado, edamame, wortel, komkommer, takuan,
kimchimayo, teriyaki & gebakken uitjes

Salade bowl
Zalm

8,50 - 12,50

Tonijn

9,50 - 14,50

Kara-age (Japanse kip)

7,50 - 11,50

Sla met Japanse sesamdressing, avocado, komkommer, wortel,
edamame, wakame, bieslook, wasabimayo en teriyaki

Sla met Japanse sesamdressing, avocado, komkommer, takuan,
edamamebonen, wakame, bieslook, kimchimayo en teriyaki.
Sla met Japanse sesamdressing, avocado, komkommer, takuan,
edamame, wakame, bieslook, uitjes, currymayo & teriyaki

Abura-age (Japanse tofu)

(V)

7,50 - 11,50

Sla met Japanse sesamdressing, avocado, edamame, wortel,
komkommer, takuan, kimchimayonaise, teriyaki & uitjes

Soep

Tom Kha Kai Thaise kokossoep met laos en kip 6,50
Misosoep Japanse bouillon, tofu, shiitake & bosui 6,50

Crispy vega rol (6) met inari

8,95 (V)
komkommer, avocado, takuan, kimchi mayonnaise
Crispy duck rol (6) met peking eend
9,95
komkommer, gebakken uitjes en teriyaki
Crispy yakitory rol (6) met yakitori kip
9,95
komkommer, avocado en teriyaki saus
Double crispy ebi rol (6) met krokante garnaal 9,95
komkommer, avocado, kimchimayo & teriyaki

Myo’s sushi special

37,50

Laat je verrassen door Myo met een selectie van
vier verschillende halve sushirollen en een
vega crispy rol!

Lust je iets niet, laat dat dan weten aan de bediening.

= vegan

OOST Wereldreis (per tafel te bestellen) 39,50 p.p.
In 4 gangen op reis door de kaart. Je begint met misobouillon,
gevolgd door Myo’s onovertroffen sushi. Als hoofdgerecht
serveren wij 6 gerechtjes, rijst, noedels, wokgroenten en atjar. De
reis sluit je af met een Oost dessert om te delen.

Plates: voor jezelf of heerlijk om te delen
Kikkererwten tajine met harissa

14,50

Spinazie, paprika, zoete aardappel, ui, champignons
& bulgur met munt, koriander en komijn

Oosters buikspek met pittige bonen

13,50
Overheerlijke gebakken buikspek met pittige boontjes.
Geserveerd met rijst en wokgroenten.
Thaise groene curry
15,50
Pittige curry met kip en groenten en witte rijst.
Masaman groenten-linzencurry
14,50
Curry met linzen, bloemkool, zoete aardappel,
paprika en aubergine. Met wokgroenten en rijst
Thaise vis curry
17,50
Groene curry met kabeljauw en gamba’s, groenten en rijst.
Kip tikka masala
15,50
Heerlijke pittige en gekruide kipcurry naar
Indiaas recept. Met wokgroenten en rijst
Beef rendang
16,50
Licht pittige en kruidige runderstoof met groenten en rijst
Vegan Rendang
15,50
Kruidige stoofschotel met jackfruit, groenten en rijst
Babi ketjap
15,50
Chinees-Indonesische schotel van gestoofd varkensvlees met
ketjapsaus. Met wokgroenten en witte rijst
Thaise garnalen
18,50
Pittige gamba’s met gember en chili, wokgroenten en rijst
Kipsaté met oosterse pindasaus
15,50
Met atjar, witte rijst, seroendeng, uitjes en bosui
Kip korma
15,50
Geurige milde kokoscurry. Met wokgroenten en rijst.

Nagerechten
Warme chocolade lavacake
met vanille-ijs en salty caramelsaus
Spekkoek met churros
met mangochutney en kokosijs
Oost’s dessert 2 share

7,50
6,50
11,50

WITTE WIJN
Grüner Veltliner - Oostenrijk

4.50

19.50

Torrontes, Atica – Argentinië

4.95

22.50

Chenin Blanc, Zuid Afrika

5.50

24.00

Uitermate geschikt bij spicy food en vegetarisch eten.
Frisse wijn met tonen van wit fruit en aangename zuren.

Prettige, volle smaak van bloemen en wit fruit, onze sushiwijn

Verdejo, Mantel – Spanje

27.50

Chardonnay Escudo Rojo, Rothschild

32.50

Sauvignon Blanc, Peter Zemmer

32.50

Riesling Trocken Bischel Estate

32.50

Chablis Regnard “Saint Pierre”

52.50

Rueda, Spanje

Valle de Casablanca, Chili
Alto Adige, Italië

Rheinhessen, Duitsland
Bourgogne, Frankrijk

RODE WIJN
Sangiovese, Tavernello – Italë

4.25

19.50

Mooi intens van kleur met tonen van donker fruit en kruiden.

19 Crimes Uprising, Penfolds

29.50

Ripasso Valpolicella, Tomassi

37.50

Pinot Noir Bernardus Santa Lucia Highlands

52.50

ROSÉ
Les Vignerons – Frankrijk

4.25

19.50

BUBBELS
Cava 1551 Brut, Codorniu – Spanje 5.25
DESSERTWIJN

25.50

Australië (Shiraz – Cabernet Sauv. – Grenache)
Valpolicella, Italië

Carmel Valley, USA

Droge rosé met de frisse smaak van aardbei en framboos

Kids Bentō Box met 3 yakatori, hosomaki

9,95
komkommer, kara-age, friet, edamame boontjes & ijsje (*)
Raketje (*)
1,50
Ben&Jerry’s (vraag naar de smaken)
2,25
Schatkistje (*)
2,25
Vegan Nice cream aardbei (*)
2,25

Ch. Dereszla Furmint Late Harvest, Hongarije

Rijk aan smaken met een duidelijke zuurgraad met
een zachte zoetheid. Heerlijk bij onze desserts!

6.00

