Sushi mixen

Sushi

• Osaka box (9 rollen (81stuks), zie website) 100,00
• Kyoto mix groot (30 stuks maki)
• Kyoto mix klein (15 stuks maki)

25,00
13,50

• Tokyo mix groot (6 nigiri en 10 st. maki) 21,00
• Tokyo mix klein (3 nigiri en 5 st. maki)
11,00
• Edo mix groot (4 rollen crunchy maki)
• Edo mix klein (16 stuks crunchy maki)

45,00
22,50

• Vega box (4 rollen (36 stuks), zie website)

40,00

• Chicken box (4 rollen (36 stuks), zie website) 50,00

Poke bowls
Sushi rijst, gepelde edamame, zoete maiskorrels,
chuka wakame, avocado

• Poke Tamago (zoet ei)

10,00

• Poke Surimi (surimi)
• Poke Vegan fry (veganistische garnalen)

10,50
14,50

• Poke Zalm (zalm blokjes)
13,00
• Poke Tonijn (tonijn blokjes)
16,00
• Poke Zalm/tonijn (zalm en tonijn blokjes) 14,50

NIGIRI (PER STUK)
•
•
•
•
•
•

Zalm / Surimi nigiri
Tonijn nigiri
Gegrilde paling / Coquille nigiri
Makreel / Zeebaars nigiri
Avocado / Zoet ei nigiri
Beef / Duck / Geflambeerde zalm nigiri

•
•
•
•
•

Avocado, komkommer of rettich maki
Surimi, of Zoet ei maki
Zalm maki
Tonijn maki
Futo maki (zalm, tonijn, rettich, komkommer)

• Vega roll (pistache, avocado en komkommer)
• Wasabi vega roll
•
•
•
•
•

(gerookte zalm, komkommer, roomkaas)

• Poke Wakadori (Japanse kippendij)
• Poke Ebi fry (gefrituurde garnalen)

15,50
14,00

• Mango summer roll

Afhaaltelefoon
Bestellingen kunt u telefonisch doorgeven
via

074-2669955
Chinees & Japans restaurant

JASMIN GARDEN
Grotestraat 6, 7622 GL Borne
Tel: 074-2669955 of 074-2669009
jasmingarden.nl
© Jasmin Garden 2022. Alle prijzen zijn in euro’s. Druken zetfouten voorbehouden. Geprinte folders kunnen
verouderd zijn qua prijs of omschrijving.

8,00

8,50
Zalm-avocado roll
9,00
Fiery Salmon roll (zalm, avocado, scherpe saus) 9,00
Spicy tuna roll (pittige tonijn en avocado)
10,00
Philly roll (zalm, komkommer, roomkaas)
11,50
Smokey roll
13,50

• Reverse Futo roll

16:00 – 21:00
12:00 – 21:00
12:00 – 21:00

6,00
7,00
7,50
8,50
12,50

(wasabi mayo, avocado en komkommer)

14,00
14,00

Maandag t/m donderdag
Vrijdag t/m zondag
Feestdagen

2,60
2,80
2,90
2,20
2,00
2,80

MAKI (ROL VAN 8-9 STUKS)

• Poke Spicy Tuna (licht pittige tonijn)
• Poke Kara-age (Japanse kipnuggets)

Openingstijden

Sashimi

12,50

(zalm, tonijn, rettich, komkommer)
• California roll (zoet ei, surimi, avocado en rettich) 13,50

12,00

(mango, avocado en komkommer)

• Rainbow roll

15,00

(zalm, tonijn, surimi, avocado en komkommer)

• Avocado dragon roll

14,00
14,00
13,50

(Japanse kipnugets, zoete sesamsaus)
• Chicken teriyaki roll (Japanse kipnugets)
13,50
• Crispy duck roll (tempura gepaneerde eend)
14,50
• Tempura ebi roll (tempura gepaneerde garnaal) 15,00

• Crunchy crab roll
•

(tempura gepaneerde krab, zoet ei en avocado)
Katsu roll (broodkruimel gepaneerde kipkotelet)
Ebi fry roll (broodkruimel gepaneerde garnaal)
Wakadori roll (tempura gepaneerde kippendij)
Sweet ribs roll (cha sieuw en komkommer)

•
•
•
•
• Geflambeerde zalm roll

15,00
16,00
12,00
16,00
13,50
13,50

(geflambeerde zalm, zoet ei en avocado)

• Avocado ebi roll

(tempura gepaneerde garnaal en avocado)
• Beef carpaccio roll (beef, asperge, carpaccio)
• Surf 'N Turf roll (beef, asperge, geflam. zalm)

• Flamed ebi roll

17,50
16,50
17,00
20,00

(tempura garnaal, avocado, geflambeerde zalm)

• Triple threat roll

(tempura garnaal, carpaccio, geflambeerde zalm)

Sashimi mix (mix 5 soorten rauwe vis)
15,00
Zalm sashimi (12 plakjes zalm)
16,00
Tonijn sashimi (12 plakjes tonijn)
20,00
Zalm/tonijn sashimi (6/6 plakjes zalm/tonijn) 18,00
Beef tataki (12 plakjes, met zoete sesam-sojasaus) 14,00
Duck hoisin (12 plakjes, met hoisin-misosaus) 14,00
Beef tataki / duck hoisin combi
14,00

20,00

Chinees & Japans restaurant

JASMIN GARDEN

(6/6 plakjes beef/duck)

Cateringservice
Wij verzorgen ook catering voor grotere
groepen. Het door u gekozen menu wordt in
warmhoudschalen bij u gebracht. Wij
bezorgen alle (feest)dagen in overleg.
• Te bestellen voor minimaal 15 personen
• Extra: borden en bestek voor €1,00 p.p.

CATERING MENU A € 12,50 p.p.
• Babi pangang
• Foe yong hai
• Koe loe kai
• Kipfilet in ketjapsaus
• Varkenshaas met sichuansaus
• Saté ayam
• Bami en nasi

13,50

(Japanse zeewier, surimi, avocado en komkommer)

• Vegarnaal roll (vegetarische garnaal)
• Setian roll (broodkruimel gepaneerde seitan)
• Sesame Chicken roll

•
•
•
•
•
•
•

CATERING MENU B € 15,50 p.p.
• Babi pangang
• Foe yong hai
• Kipfilet in gongbao saus
• Baarsfilet in zoetzure saus
• Ossenhaas met sichuansaus
• Saté ayam
• Bami en nasi

CATERING MENU C € 18,50 p.p.
• Babi ketjap
• Kipfilet in sichuansaus
• Gegrilde baarsfilet
• Har Lok garnalen (zoet-scherpe saus)
• Gesauteerde ossenhaas met prei en ui
• Saté ayam
• Chinese bami en nasi

AFHAAL
FOLDER
Voor Chinese afhaal,
menukaart, catering,
sushi & sashimi
TEL: 074-2669955 of 074-2669009
Grotestraat 6, 7622 GL Borne
Maandag t/m donderdag
Vrijdag t/m zondag
Feestdagen

16:00 – 21:00
12:00 – 21:00
12:00 – 21:00

jasmingarden.nl

Allergeneninformatie
Heeft u een allergie voor gluten, ei, pinda’s,
noten, soja, etc.? Meld het a.u.b. aan ons!
• Alle hoofdgerechten zijn inclusief nasi,
bami of witte rijst.
• Meerprijs voor een grote bak bedraagt 3,50.
• Met Chinese bami, mihoen, Japanse of
Kantonese nasi bedraagt 3,50 voor een
kleine bak en 5,00 voor een grote bak.

Nasi / Bami / Mihoen

Combinatie gerechten

20

Nasi goreng

6,70

21

Nasi speciaal

10,30

met kippebout en stokje saté

22

Nasi “Jasmin Garden”

Kantonese nasi

17,00

(erwtjes, garnaaltjes en cha sieuw)

26

Japanse nasi (wortel, erwten in zoete sojasaus) 9,60

1

Kippensoep

3,60

30

Bami goreng

6,70

2

Tomatensoep

3,70

31

Bami speciaal

10,30

Wantan soep

met kippebout en stokje saté

5,60
32

Bami “Jasmin Garden”

406 Juk you fang of ming (Varken gongbao)

20,00

408 Haa you fang of ming (Garnaal gongbao) 22,00

Sauzen pittigheid

10,00

Voor- en bijgerechten
3

19,00

407 Ngau you fang of ming (Rund gongbao) 24,00

met koe loe kai, ayam ketjap, babi pangang,
2 stokjes saté, foe yong hai en atjar

25

405 Gai you fang of ming (Kip gongbao)

b Gongbao:

licht pittig

g Teriyaki: zoet-zout

c Kerrie:

licht pittig

h Zoet-zuur: zoet-zuur

d Kerrieroom: zoete kerrie

i Zwarte bonen: licht pittig

e Ketjap:

zoet

j Zwarte peper: licht pittig

f Sichuan:

pittig

Sun la tang soep (gebonden zuur-pikante soep) 5,60

7

Indische kroepoek

3,30

8

Kroepoek

3,00

40

Mihoen of Chinese bami

10,00

70a Kipfilet met diverse groenten

9

Loempia

5,20

41

Mihoen of Chinese bami speciaal

13,20

70.. Kipfilet in …saus

10

Loempia “Jasmin Garden” (met smoor lembu) 8,80
8,50

11

Pangsit goreng (6 stuks)

5,00

12

Mini loempia’s (4 stuks)

5,20

12a Qingdao mini loempiaatjes (8 stuks)

4,60

12b Kerrie ko (8 stuks)

4,60

12c Mini garnaal loempiaatjes (8 stuks)

5,20

13

met kippebout en stokje saté

Mihoen of Chin. bami “Jasmin Garden” 20,30
met koe loe kai, ayam ketjap, babi pangang,
2 stokjes saté, foe yong hai en atjar

45

Mihoen Singapore

102 Garnalen met vijfkruidenpoeder

21,50

103 Gefrituurde baarsfilet (zoetzure saus)

19,00

104 Baarsfilet in kerrieroomsaus

19,00

105 Zalm in zwarte bonensaus

19,50

13,00

(kerriepoerder, erwtjes, gaarnaaltjes en cha sieuw)

18,00

15,00

112 Pekingeend met kerriesaus

18,00

115 Chao san sie

18,00

(Gongbao, kerrie, kerrieroom, ketjap, Sichuan,
teriyaki, zoet-zuur, zwarte bonen of zwarte peper)

72

Ayam ketjap

14,00

73

Koe loe kai

14,00

74

Kipfilet met cashewnoten

15,50

75

Cha cha la kai

15,00

(pikante gesauteerde kipfiletreepjes met groenten)

Combinatie gerechten
Fang is met grote nasi, ming is met grote bami;
Klein bakje met gerecht tussen haakjes,
¼ bakje babi pangang en 2 stokjes saté.

111 Pekingeend met pikante saus

Varkensvlees gerechten

7,00

13b Ebi fry (4 stuks gefrituurde garnalen)

6,50

401 Foe you fang of ming (foe yong hai)

15,00

12,00

402 Kei you fang of ming (ayam ketjap)

16,00

13d Tempupra wakadori (tempura kippendij) 7,00

403 Koe you fang of ming (koe loe kai)

16,00

81

Babi pangang

15,00

13e Tori katsu (Japanse panko kipkotelet)

7,00

404 Tjap you fang of ming (tjap tjoy met kip) 15,50

82

Babi ketjap

15,00

13f Vegan fry (5 stuks veganistische 'garnalen')

7,00

83

Koe loe yuk

15,00

Eier- en groentegerechten

84

Cha sieuw

17,00

INDISCHE RIJSTTAFEL
Kroepoek, saté, atjar, ananas, sperziebonen,
sajor, ei, gebakken banaan, babi pangang,
gado gado, smoor lembu, ayam ketjap en
nasi, bami of witte rijst

15,50

121

voor 1 persoon

17,50

80.. Varkenshaas in …saus

16,00

122

voor 2 personen

34,00

(Gongbao, kerrie, kerrieroom, ketjap, Sichuan,
teriyaki, zoet-zuur, zwarte bonen of zwarte peper)

(gewokt varkensvlees in honingsaus met groenten)

9,50

(wokgerecht van reepjes kipfilet, cha sieuw,
pekingeend en groenten)

80a Varkenshaas met diverse groenten

15a Satésaus

3,00

50

Foe yong hai (vegetarisch)

15b Zoet-zure saus

3,00

51

Foe yong hai met kipfilet

12,50

15h Babi pangangsaus

3,00

54

Foe yong hai met garnalen

16,50

16

Saté Ayam (4 stokjes kipsaté)

7,00

60

Tjap tjoy (vegetarisch)

10,00

90a Ossenhaas met diverse groenten

21,00

16a Yakitori (4 stokjes kippendij-spiesjes)

7,50

61

Tjap tjoy met kipfilet

12,50

90.. Ossenhaas in …saus

21,50

17

7,00

63

Tjap tjoy met ossenhaas

17,20

19a Gyoza (4 stuks gestoomde kipdumplings)

4,50

64

Tjap tjoy met garnalen

16,50

91

(Gongbao, kerrie, kerrieroom, ketjap, Sichuan,
teriyaki, zoet-zuur, zwarte bonen of zwarte peper)
Smoor lembu (zoet gestoofd rundvlees)
18,00

19b Edamame (gestoomde sojaboontjes in peul)

5,00

65

Gado gado

10,00

92

Gesauteerde ossenhaas met prei

21,50

19c Chuka wakame (Japanse zeewiersalade)

4,50

66

Lo han tai (diverse groenten)

14,00

93

Ossenhaas met broccoli

21,50

Saté Babi (4 stokjes varkenssaté)

101

(Gongbao, kerrie, kerrieroom, ketjap, Sichuan,
teriyaki, zoet-zuur, zwarte bonen of zwarte peper)
Ha Lok (garnalen in zoet-scherpe saus)
21,50

14,00

13a Tatsuta-age (4 stuks malse Jap. kipnuggets)

Pisang goreng (4-5 stuks gebakken banaan) 4,60

19,50

18,00

7,00

14

100.. Garnalen in …saus

110 Pekingeend met yakitori saus

Kara-age (4 stuks krokante Jap. kipnuggets)

13c Tempura ebi (4 stuks tempura garnalen)

19,00

Pekingeend gerechten

Kipgerechten

met koe loe kai, ayam ketjap, babi pangang,
2 stokjes saté, foe yong hai en atjar

42

100a Garnalen met diverse groenten

17,00

4

10a Loempia babi pangang

Garnaal- en visgerechten

85

Geroosterd speenvarken

17,00

Rundvlees gerechten

CHINESE RIJSTTAFEL
Kroepoek, mini loempia’s, babi pangang,
saté, foe yong hai, tjap tjoy met kipfilet, koe loe
kai, ayam ketjap en nasi, bami of witte rijst
131

voor 1 persoon

18,50

132

voor 2 personen

36,00

RIJSTTAFEL “JASMIN GARDEN”
Mini loempia’s, kipfilet in Gongbao saus,
ossenhaas met prei, Ha Lok garnalen,
pekingeend met yakitori saus, baarsfilet met
zoetzure saus en nasi, bami of witte rijst
142

voor 2 personen

50,00

