
A LA WANG

Nigiri zalm, tonijn, garnaal, paling zoete omelet

TAKE AWAY SUSHI & SASHIMI
Heeft u een allergie en wenst u informatie, vraag het ons.

Nigiri (per 2 stuks)
Nigiri sushi’s zijn de beroemde Japanse rijsthapjes. 
De rijst wordt op smaak gebracht met rijstazijn en 
vervolgens belegd met vis. De sushi’s worden geserveerd 
met wasabi en sojasaus.

1A Nigiri Zalm
€ 3,50

2A Nigiri Tonijn
€ 4,95

3A Nigiri Garnaal
€ 3,50

4A Nigiri Omelet
€ 2,95

6A Nigiri Paling
€ 3,75

141 Maki Zalm
€ 3,50

142 Maki Tonijn
€ 4,95

145 Maki Komkommer
€ 2,75

146 Maki Omelet
€ 2,95

537 Maki Avocado
€ 3,75

Maki (per 8 stuks)
Maki sushi’s zijn sushi’s met een omhulsel van zeewier. 
De sushi is gevuld met verschillende ingrediënten, 
zoals vis en groenten.

Restaurant A La Wang
Benthe imerstraat 42
7587  NH De Lutte
0541  -  55  23  88

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag

 geopend van 16 :00 - 21 :00 uur
Vrijdag t/m Zondag -en feestdagen

geopend van 12 :00 - 21 :00 uur
Op maandag zijn wij gesloten , behalve met de feestdagen www.a lawang . n l



191 Sushibox Klein 12 pc.
nigiri zalm, nigiri tonijn, maki avocado, 
maki komkommer
€ 9,75

192 Sushibox Normaal 18 pc.
nigiri zalm, nigiri tonijn, nigiri garnaal, 
maki komkommer, california maki
€ 12,95

193 Sushibox Groot 40 pc.
nigiri zalm, nigiri tonijn, nigiri garnaal, nigiri 
omelet, maki komkommer, maki avocado, 
california maki, ebi avocado maki
€ 27,50

194 Sushibox Speciaal 40 pc. 
ebi tempura maki, fried chicken maki, california maki, 
rainbow maki, zalm temaki, tonijn temaki, zalm sashimi, 
tonijn sashimi, octopus sashimi
€ 37,50

195 Party Box 80pc.
nigiri zalm, nigiri tonijn, maki komkommer, maki avocado, 
zalm temaki, tonijn temaki, vegetarische temaki, 
fried chicken temaki, california maki, ebi tempura maki
€ 79,50 (g�aag telefonisch van tevoren bestellen)

Bijgerechten & Salades
97 Yakitori kipstokjes (3 stokjes) € 4,75
98 Gyoza chicken (3 stuks) € 4,75
99A Edamame € 3,75
100 Ebi tempura € 4,75
101 Gegrilde zalm € 4,75
102 Gegrilde beefrol (4 stuks) € 6,75
103 Gebakken inktvisringen (6 stuks) € 2,95
104 Gebakken garnalenkroket (3 stuks) € 2,95
105 Gebakken udon noodles € 4,95
106 Gebakken rijst € 3,95
107A Zeewier salade € 4,25
108 Gepaneerde kipsalade € 4,25
109 Zalmsalade € 4,25
110 Sashimi salade € 5,50

151 Zalm temaki € 3,25
152 Tonijn temaki € 3,50
153 California temaki € 4,25
154 Ebi tempura temaki € 3,50
155 Vegetarische temaki € 2,75
156 Fried chicken temaki € 3,25

241 Ebi Tempura Maki
gepaneerde garnalen, viskuit en 
komkommer
€ 8,25

243 California Maki
surimi, avocado, viskuit, komkommer

€ 8,75

244 Maguro Avocado Maki
tonijn, avocado

€ 9,50

245 Maguro Avocado Maki
tonijn, avocado, pikante kruiden

€ 9,50

246 Ebi Avocado Maki
gepaneerde garnalen, avocado, viskuit

€ 8,75

247 Fried Chicken Maki
gepaneerde kip, komkommer en
pikante kruiden
€ 7,50

248 Rainbow Maki
gepaneerde garnalen, zalm, tonijn, 
avocado, komkommer 
€ 12,95

241 Sake Cheese Maki
zalm, avocado, geflambeerde kaas

€ 8,75

121 Octopus Sashimi
€ 5,50

122 Zalm Sashimi
€ 6,00

123 Tonijn Sashimi
€7,50

124 Sashimi Mix
€ 7,00

Uramaki (per 8 stuks)
Het Japanse gerecht uramaki is een binnenstebuiten gekeerde maki, een sushirolletje bestaande uit sushirijst, twee of drie 
soorten vulling en een velletje zeewier, zo gerold dat het zeewier aan de binnenkant en de rijst aan de buitenkant zit.

Sashimi
Sashimi is een Japanse delicatesse 
bestaande uit zeer verse rauwe vis, 
gesneden in dunne plakjes, geserveerd 
met sojasaus, wasabi en gember.

Temaki
Temaki is een sushi handrol in de vorm 
van een hoorntje, gevuld met sushirijst 
en andere lekkere ingrediënten.
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TAKEAWAY SUSHI

Heeft u een allergie en wenst u informatie, vraag het ons.
 wijzigingen evenals druk- en typfouten voorbehouden |      mei. 2021 Chip Age©


