Nigiri (per stuk)

1. sake
zalm

3. suzuki

2. maguro
tonijn

4. saba

56. chicken katsu

55. miso soep

5. ebi

makreel

zeebaars

Diverse warme gerechten

Gunkan (per stuk)

Japanse soep

garnaal

30. corn

31. maguro

maïs-krabstick spicy tonijnsalade
salade

32. wakame 33. masago
zeewier

kipschnitzel

7. ika

9. unagi

8. tako

viskuit

zoetwater garnaal inktvis

gegrilde paling

octopus

krabstick

70. butaniku yaki
varkenshaas

spies van kipballetjes

58. tori kara age
gefrituurde kip

71. ebi chili (3st.)

garnalen in chilisaus

11. grilled cheese- 12. aburi maguro 13. tamago

sake

zalm-kaas

flamed tonijn

14. inari

Japanse omelet zoete tofu-zakje

15. kinusaya

gekookt peultje

36. yasai temaki

37. maguro

39. california

38. sake

tonijn

vegetarisch

sojaboontjes
in dop

40. unagi

18. kani

gegrilde paling

krabstick
(per 3 st.)

tonijn
(per 3 st.)

krabstick-avocado

zalm

59. chikuwa

60. ebi korokke

garnalenkroket (2st)

viskoekrol spies

UME ROERMOND
Kloosterwandstraat 6
6041 HJ Roermond
0475-310111
roermond@restaurantume.nl

komkommer
(per 3 st.)

champignon

41. chukawame
zeewier

42.ume temaki

zalm, asperge en omelet

61. ebi fry

62. muri kai age

gefrit. mosselen (5st.)

mini-loempia
(3st.)

aardappelrosti

63. ika fried (3st.)
gefrit. inktvisringen

64. yakitori

77. curry trigon

78. agedashi tofu

65. tori teriyaki

66. suzuki yaki

79. yasai tempura

gefrit. garnalen (2st.)

75. kogata-harumaki 76. jagaimo (2st.)

avocado
(per 3 st.)

maïs-krabstick

zeewier

22. tomato maki

krokante maki (2st.)

tomaat,-roomkaas (2st.)

24. spicy tuna maki

25. wasabi-sake maki
zalm -wasabisaus (2st.)

pikante tonijnsalade (2st.)

23. california maki

tonijn-chili saus (2st.)

46. mix

krabstick

sashimi mix

48. yaki meshi
gebakken rijst

49. yaki udon
gebakken dikke
(rijst) noodles

50. yaki ramen
gebakken noodles

kerriedriehoek
(3st.)

47. kyuuri

gefr.tofu-blokjes
(2st.)

zoet-zure
komkommer

Rijst & Noodles (per kom)

krabstick-avocado (2st.)

26. chili tuna maki

45. kani

kipspies (2st.)

kip van de teppan

51. curry rice

gebakken rijst met
kerrie

67. soru no yaki
Atlantische tong

witvis van de teppan

68. sake teriyaki

zalm van de teppan

gefrituurde
groente

80. veg. gyoza
groentepasteitjes 2st.

pikante kip (2st.)

28. futomaki

krabstick-viskuit (2st.)

29. ebi maki

gefrituurde garnaal (2st.)

52. niku udon
udonsoep met
beef

53. tori udon

udonsoep met kip

zoete sesamballetje (2st.)`

udonsoep met
tempura-mix

82. sake roll

www.restaurantume.nl
Heeft u een voedselallergie of voedselintolerantie?
Meld het ons.

zalm rol (1st.)

Sashimi (toeslag per gerecht)

93. Friet en
frikadel

94. sashimi sake
zalm
(6 plakjes) € 3,50

95. sashimi maguro
tonijn
(6 plakjes)

€ 4,50

- Lunch

54. tempura udon

Voor kinderen
92. Friet en
kroket

- U kunt in maximaal twee en half uur tijd onbeperkt van de kaart
bestellen.
- Uw bestelling kunt u zelf invullen op het daarvoor bestemde
bestelformulier.
- U bestelt in rondes. In elke ronde kunt u maximaal vijf gerechten
per persoon bestellen.
- Nadat de bestelkaart is ingevuld, kunt u de kaart in de houder
zetten, waarna deze door ons wordt opgehaald.
- Uw gerechten worden vervolgens aan tafel uitgeserveerd.
- Nadat de bestelde gerechten van een ronde zijn genuttigd, kan
wederom de bestelling voor de nieuwe ronde worden doorgeven.
- Let op dat u niet teveel bestelt. Wij hanteren een verspillingsbeleid:
elk niet geconsumeerde gerecht wordt additioneel in rekening
gebracht: € 1,00 voor elk sushi en € 2,00 voor elk warm gerecht.
PRIJZEN & OPENINGSTIJDEN

81. goma ball

Gerechten alleen te bestellen tijdens diner
27. spicy chicken maki

Lychee (4st.)

courgette

20. avocado

43. chukawame 44. corn

21. crispy maki

Citroen ijs

Chocolade ijs

73. yaki mushroom 74. yaki yasai

Salades
19. kappa

Mango ijs

SPELREGELS

17. tekka

zalm
(per 3 st.)

Straciatella ijs

Het all you can eat diner-menu is inclusief één dessert
U kunt per persoon één keuze maken uit de bovenstaande desserts.

Maki & Uramaki
16. sake

Vanille-roomijs

72. edamame

sushi . teppanyaki . grill . tempura . noodles
all you can eat

LUNCH . DINER . TAKE-AWAY

Zwarte sesam ijs Groene thee ijs

tonijntartaar

Temaki (per stuk)

10. kani

kippasteitjes (2st.)

34. maguro 35. sake taru
zalmtartuur
taru
57. tsukune (2st.)

6. ama ebi

69. gyoza

DESSERTS

96. sashimi mix

zalm, tonijn en
zeebaars
(9 plakjes) € 5,50

97. sashimi dai

grote sashimimix
€ 10,00

87. ebi butterfly

83. unagi roll

84. kohitsuji

gegr.paling rol (1st.) lamskotelet (1st.)

85. aigamo
eendeborst

88. ika kushi
89. yaki ebi (2st.)
gefrit.garnalen (2st.) gegrilde inktvis (1st.) gegrilde garnalen

86. gyuniku yaki
beef

90. fruit & jelly 91. banana age
fruitsalade & jelly gefrit. banaan

- Diner

12:00 - 16:00 uur
maandag gesloten
dinsdag t/m zondag
kinderen 4 t/m 11 jaar

€ 17,95
€ 9,95

16:00 - 22:00 uur
maandag gesloten
dinsdag t/m woensdag
donderdag t/m zondag en feestdagen*
kinderen 4 t/m 11 jaar
kinderen t/m 3, per leeftijdsjaar

€ 22,95
€ 24,95
€ 12,95
€ 1,00

* tijdens de Kerstdagen gelden andere prijzen.

= vegetarisch

