Menu MENUKAART

A new generation Asian Food

CONCEPT concept

NEDERLANDS
Het ALL YOU CAN EAT CONCEPT houdt in dat u onbeperkt kunt genieten van Aziatische gerechten voor één
vast bedrag. U kunt 2,5 uur lang onbeperkt van de kaart kiezen. De kaart bestaat uit zo’n 110 verschillende
gerechten. Allemaal kleine schaaltjes die wij bij u aan tafel serveren. Variërend van verse sushi’s tot salades,
maar ook heel veel warme gerechten, zoals biefstuk van de teppanyakiplaat, zalmfilet, garnalen, malse
kipspiesjes, groente, noodles, soepen, enz.
Uw bestelling dient u zelf in verschillende rondes op te geven via de tablet of op een daarvoor bestemd
bestelformulier. Per ronde kunt u maximaal 3 gerechten per persoon opgeven. Nadat u de gerechten heeft
genuttigd, kunt u wederom de bestelling voor de nieuwe ronde doorgeven. U kunt zoveel rondes doen als
u zelf wilt. Daarnaast hebben wij een zeer uitgebreid dessertbuffet inclusief bij het menu, met exotische
vruchten, vers fruit, zoetigheden en verschillende soorten roomijs, ook onbeperkt!
(Let op: wij hanteren namelijk een verspillingbeleid wat inhoudt dat voor elk niet geconsumeerd gerecht
een bedrag van 1 euro per sushi en/of 2 euro per warm gerecht additioneel in rekening wordt gebracht).
De Aziatische keuken behoort tot een van de beste keukens ter wereld. Het eten is zeer gezond en altijd vers.

ENGLISH
Our ALL YOU CAN EAT CONCEPT, allows you the opportunity to order from our menu card as much as you can
eat for a maximum of 2,5 hours. Our menu card has about 110 different dishes, all small dishes which we serve
to your table. Dishes like fresh made sushi and salads, but also a lot of warm dishes, like beef from teppanyaki,
grilled salmon, shrimp, chicken, vegetables, noodles, soup, etc.
To make an order, you can fill in yourself what you like to have on a tablet or an order form and hand over to
our staff. Per round a maximum of 3 dishes per person can be ordered at once. You can place a new order,
only when previous dishes are finished. Beside all this, we also have a buffet with fruit, sweets and ice cream
included. Also all you can eat!
(Attention: please don’t order more dishes than you can eat. Dishes left behind are a waste. In order to
avoid wasting food, there will be a surcharge for the dishes left behind. Sushi will be charged € 1,00 per
piece and € 2,00 for each other dish).
Asian food is known to be one of the healthiest and appetizing food in the world with its wonderful taste and
freshness.
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Vegetarische gerechten worden aangegeven met een:

•
•
•
•

De sushi’s & salades met een
zijn geschikt voor zwangere vrouwen, deze zijn namelijk niet rauw.
Bij Edamame bonen (nr. 58) dient u alleen de boontjes binnenin te eten, de schil kan men niet eten.
Om ruimte op uw tafel te besparen doen wij meerdere porties op een schaal.
Het is niet noodzakelijk 3 gerechten per persoon te bestellen, u kunt gerust 1 of 2 gerechten bestellen,
na een vol bestelformulier krijgt u gewoon weer een nieuw formulier.
Dessertbuffet met fruit en ijs is bij de prijs inbegrepen, u kunt op elk gewenst moment hiervan gebruik
maken.
Temaki sushi’s (handrollen) lijken klein op de foto, maar zijn in werkelijkheid vrij groot, wees voorzichtig
met bestellen, anders zit u al snel vol en kunt u minder andere gerechten proberen.
Bent u klaar met invullen? Vouw dan het bestelformulier dubbel en zet het op zijn kant
(zie voorbeeld), zo zien onze medewerkers dat uw formulier opgehaald kan worden.

•
•
•

•

Vegetarian dishes are marked with a:

•

Sushi’s & salads marked with a
are suitable for pregnant women, they contain no raw
ingredients.
Edamame Beans (no. 58): Only the bean itself can be eaten, the shell is not edible.
To save space on the table, we serve several portions in one plate.
It is unnecessary to always order 3 dishes per person, you can also order 1 or 2 dishes, after a full form,
you will get a new one.
Dessert buffet with fruit and ice cream is included, you can have some at any time you want.
Temaki sushi’s (handrolls) appear small in the picture, but they are in fact large, be careful when you
order, that you leave enough room to try other dishes.
When you fill in the order form, please fold the form and put it on the side of the table
(see sample). This will enable our staff to see that the order is ready to be collected.

•
•
•
•
•
•

good to know GOED OM TE WETEN

•
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NIGIRI

1pc

1. Sake
zalm
salmon

1pc

2. Maguro
tonijn
tuna

1pc

6. Unagi
gegrilde paling
grilled eel

11. Sake cheese
zalm kaas
salmon cheese
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3. Ama-ebi
zoete garnaal
sweet shrimp

1pc

7. Saba
makreel
mackerel

1pc

1pc

4. Kani
krabstick
crabstick

12. Flamed sake
geflambeerde zalm
flamed salmon

1pc

13. Flamed maguro
geflambeerde tonijn
flamed tuna

1pc

5. Ebi
gekookte garnaal
cooked shrimp

1pc

1pc

8. Tako
gekookte octopus
cooked octopus

1pc

1pc

1pc

10. Avocado
avocado
avocado

9. Tamago
zoete omelet
sweet omelet

1pc

14. Flamed saba
geflambeerde makreel
flamed mackerel

1pc

15. Flamed cheese
geflambeerde kaas
flamed cheese

16. Tobiko gunkan
viskuit
fish eggs

17. Wakame gunkan
zeewier
seaweed

1pc

22. Avocado maki
avocado
avocado

18. Maïs gunkan
maïs
corn

1pc

1pc

19. Kani gunkan
krab
crab

3pcs

1pc

20. Sake gunkan
zalmsashimi
sashimi of salmon

3pcs

23. Kappa maki
komkommer
cucumber

21. Black tobiko gunkan
zwarte viskuit
black fish eggs

3pcs

24. Sake maki
zalm
salmon

GUNKAN

1pc

3pcs

25 . Tekka maki
tonijn
tuna

3pcs

MAKI

1pc

26. Kani maki
krabstick
crabstick
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MAKI

2pcs

27. Sake cheese maki
zalm mozzarella
salmon mozzarella

2pcs

31. Sake avocado maki
zalm avocado
salmon avocado

2pcs

35. Ebi maki
garnaal
shrimp
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2pcs

28. Futo maki
grote rol
big roll

2pcs

29. Unagi cheese maki
paling mozzarella
eel mozzarella

2pcs

32. Spicy tuna maki
pittige tonijn
spicy tuna

2pcs

36. Crispy maki
krokante tempura deeg
crispy tempura dough

2pcs

33. Sake mango maki
zalm mango
salmon mango

2pcs

2pcs

30 . California maki
krab & groente
crab & vegetables

2pcs

34. Spicy sake maki
pittige zalm
spicy salmon

2pcs

37. Spec spicy tuna maki
38. Truffel California maki
pittige tonijn & tonijn crème krab, groente & truffelcrème
spicy tuna & tuna crème
crab, vegetables & truffle
crème

1pc

1pc

1pc

39. Sake temaki
zalm handrol
salmon handroll

40. Maguro temaki
tonijn handrol
tuna handroll

41. Tamago temaki
zoete omelet handrol
sweet omelet handroll

42. Kani temaki
krab handrol
crab handroll

43. Octopussalade
octopus salad

44. Zalm sashimi salade
salmon sashimi salad

45. Krabsalade
crab salad

46. Tonijn sashimi salade
tuna sashimi salad

48. Wakame
zeewiersalade
seaweed salad

49. Zure komkommer
sour cucumber

50. Goma wakame
zeewier
seaweed

47. Naturel salade
natural salad

salads SALADES

1pc

TEMAKI

LET OP, TEMAKI (HANDROL) SUSHI’S ZIJN VRIJ GROOT!
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SOUP, RICE, NOODLE
WARME GERECHTEN warm dishes
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51. Rundvleessoep
met Japanse bami
beef soup with Jap.
noodles

52. Groentesoep
met Japanse bami
vegetable soup with Jap.
noodles

1pc

53. Zoete Chinese
tomatensoep
sweet Chinese
tamato soup

54. Gebakken rijst
fried rice

1pc

55. Gebakken
Japanse bami
fried Jap. noodles

2pcs

56. Zalmfilet vd plaat
grilled salmon

57. Witvisfilet vd plaat
grilled sole fish

58. Sojabonen
soy beans

59. Aardappelkoekjes
potato slices

60. Champignons
mushrooms

61. Gon Bao garnalen
Gon Bao shrimps

62. Biefblokjes vd plaat
grilled beef

63. Chili garnalen
shrimp in chilisauce

64. Gefrituurde garnalen
fried shrimps

2pcs

68. Kipspiesjes
chicken skewers

3pcs

65. Kippasteitjes frituur
fried chicken dumplings

67. Thaise kip kerrie
Thai chicken curry

70. Inktvis vd plaat
grilled squid

71. Kip krokant
crispy chicken

3pcs

69. Kippasteitjes vd plaat
grilled chicken dumplings

3pcs

72. Dragon balls
sesam balletjes
sesame balls

66. Thaise kerrie garnalen
Thai curry shrimp

warm dishes WARME GERECHTEN

3pcs

3pcs

73. Gon Bao kip
Gong Bao chicken

74. Mini loempia’s
mini springrolls

75. Peking eend
Peking duck
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WARME GERECHTEN warm dishes

2pcs

76. Teppan garnalen
grilled shrimps

77. Biefrolletjes
beef rolls

3pcs

78. Bief mozzarella rolletjes
beef mozzarella rolls

79. Indonesisch stoofvlees
Indonesian stewed meat

1pc

2pcs

80. Groentemix
vegetable mix

81. Garnalenspiesjes
shrimp skewers

2pcs

84. Kipvleugels
chicken wings
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3pcs

3pcs

85. Kerrie driehoekjes
curry triangles

82. Garnalen in oestersaus
shrimp in oyster sauce

83. Lamsrack vd plaat
grilled lambchop

3pcs

86. Tempura garnalen
tempura shrimps

2pcs

87. Mosselen
mussels

Speciaal voor kinderen geselecteerd. Volwassenen kunnen deze natuurlijk ook bestellen

88. Friet
fries

89. Mini frikandellen
mini pork meat sausage

8pcs

92. Chicken roll
kiprol

8pcs

93. Chili chicken roll
chili kiprol

8pcs

97. Ebi sake roll
garnaal zalm
shrimp salmon

3pcs

2pcs

90. Frikandel spec. maki
pork meat sausage sushi

8pcs

91. Kibbeling
fish nuggets

8pcs

94. Dragon roll
95. Ebi carpaccio roll
gefrituurde garnaal sushi garnaal carpaccio rol
fried shrimp sushi
shrimp carpaccio roll

8pcs

98. Ebi vitello tonnato roll
garnaal vitello tonnato
shrimp vitello tonnato

8pcs

8pcs

96. Ebi chili krab roll
garnaal krab rol met
chili saus
shrimp crab roll with
chili sause

8pcs

8pcs

SPECIALE FUSION ROLLEN

3pcs

99. Mango sake roll
100. Rainbow roll
101. Veggie mango roll
mango zalm
zalm, tonijn, paling, garnaal
vegetarische
mango salmon
salmon, tuna, eel, shrimp
mango rol

Onze speciale FUSION rollen zijn zonder meerprijs
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SPECIALE GERECHTEN special dishes

102. Zalm sashimi
salmon sashimi

103. Tonijn sashimi
tuna sashimi

4pcs

104. Licht gegrilde tonijn
grilled tuna

4pcs

105. Licht gegrilde zalm
grilled salmon

107. Poké Bowl
met zalm
Poké Bowl with
salmon
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4pcs

4pcs

108. Poké Bowl
met tonijn
Poké Bowl with
tuna

2pcs

106. Coquilles vd plaat
grilled scallops

109.Poké Bowl met
gegrilde paling
Poké Bowl with eel

110. Poké Bowl met
zoete omelet
Poké Bowl with
sweet omelet

Ingrediënten
Sushi kent meerdere ingrediënten, waarvan de rijst altijd terugkomt en de overige ingrediënten
aanvullend zijn.
Rijst
De in sushi gebruikte rijst, ook wel meshi geheten, kent korte, dikke korrels en is erg kleverig,
zodat de rijst goed kneedbaar is en de hapjes bij elkaar blijven plakken. De rijst smaakt licht zuur
door de tijdens de bereiding gebruikte rijstazijn. Daarnaast wordt vaak ook een zoete rijstwijn
mirin geheten en wat zout aan de rijst toegevoegd. De rijst kan geheel koud maar ook lauw
worden opgediend.
Nori
Bij veel soorten sushi wordt zeewier gebruikt, nori genaamd, dat in dunne velletjes wordt verwerkt. De voor nori gebruikte zeewier is purperwier. Het werd in Japan oorspronkelijk gewonnen door de wier af te schrapen van de kades in de haven en het vervolgens in de zon te laten
drogen. Tegenwoordig wordt de plant aan in zee uitgespannen netten gekweekt, mechanisch
geoogst en vervolgens in dunne plakken gedroogd, waarna het tenslotte kant-en-klaar op maat
gesneden wordt.
Vis en overige
Van de overige ingrediënten zijn rauwe vis en wasabi verreweg het meest bekend. De rauwe vis
is altijd afkomstig uit de zee, omdat riviervissen schadelijke bacteriën kunnen bevatten. Wordt
er wel vis uit de rivier gebruikt, dan wordt deze vooraf eerst gebraden of gekookt. Zalm, tonijn
en makreel zijn de meest gebruikte vissoorten. Behalve vis worden ook andere zeevruchten
gebruikt als ingrediënten voor sushi, zoals garnalen, krabben en inktvissen. Tevens komt viskuit,
de rijpe eieren van een vis, in sommige sushi terug. Naast vis en andere zeevruchten worden
ook veel groenten gebruikt, waarbij wortel, komkommer, avocado, asperge en maïs het meest
bekend zijn.

HEEFT U EEN ALLERGIE? VERTEL HET ONS!
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DRANKEN drinks

BIER					
Lindeboom pils (0,2L)			
Lindeboom pils (0,5L)			
Gouverneur Spec. 140 (5,5% alc.)
Gouverneur Blonde (6,5 % alc.)
Gouverneur Dubbel (6,5 % alc.)
Gouverneur Stout (7,5 % alc.)		
Gouverneur Tripel (8,2% alc.)		
Kersenradler (2% alc.)			
Citroenradler (2% alc.)		
Witbier / Liefmans			
Malt / Radler (0% alc.)		
Palm					
Oud bruin				
Sapporo (Japans bier)			
Asahi (Japans bier)			
Tsing Tao (Chinees bier)		

EUR
2,25
5,10
3,50
3,75
3,75
3,75
3,95
3,50
3,50
3,50
3,00
3,50
3,25
3,50
3,50
3,50

FRISDRANKEN				
EUR
Coca Cola / Coca Cola Light / Zero 2,25
Sinas / Sprite / Cassis 			
2,25
Tonic / Bitter lemon			
2,25
Spa citroen				
2,25
Chaudfontaine rood / blauw		
2,25
Chaudfontaine rood / blauw (1L fles) 6,50
Appelsap / Jus d’orange		
2,25
Rivella					
2,25
Ginger Ale				
2,25
Ice tea sparkling/ Ice tea peach
2,40
Ice tea green/ Ice tea green mango 2,40
Chocomel				
2,25
SAKE					
Japanse rijstwijn 			
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EUR
4,95

HUISWIJNEN				
Witte wijn (droog of zoet)		
Chinese rode / witte wijn (heel zoet)
Rode wijn				
Rosé					
Karaf wijn (0,5 L)			

EUR
3,85
3,85
3,85
3,85
12,50

Vraag naar de wijnkaart voor meer wijnen
APERITIEVEN				
Prosecco				
Kirr royale				
Rode port / witte port			
Sherry medium / Sherry dry		
Martini wit / Martini rood		
Plum (pruimen) wijn 			

EUR
3,75
3,95
3,00
3,00
3,50
3,75

EUR
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

GEDISTILLEERD			EUR
Jonge-, oude-, bessenjenever		
2,50
Vieux					
2,50
Apfelkorn				
3,50
Jagermeister / Underberg		
3,00
Campari				
4,25
Bacardi / Wodka			
4,25
Gin					
4,25
Pernod					
4,25
Calvados				
4,25
Remy Martin V.S.O.P.			
5,25
Chivas regal				
4,25
Johnnie Walker (red label)		
4,25
Johnnie Walker (black label)		
5,25
Jack Daniels				
5,25

LIKEUREN				
Grand Marnier			
D.O.M. Benedictine			
Cointreau				
Drambuie				
Tia Maria				
Baileys					
Amaretto				
Safari					
Passoa					
Malibu					
Sambuca				
Likeur 43				

EUR
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

KOFFIE / THEE				
Koffie (of décafe)			
Espresso				
Koffie verkeerd			
Cappuccino				
Latte macchiato			
Thee (div. smaken)			
Verse muntthee			
Jasmijnthee (potje)			
Japanse groene thee (potje)		
Warme chocomel (+slagroom)
Irish / French coffee			
Spanish / Italian coffee		
Coffee “Fusion”			

EUR
2,20
2,20
2,35
2,35
3,50
2,30
3,50
2,95
2,95
2,75
5,50
5,50
5,50

drinks DRANKEN

MIX-DRANKEN			
Wodka jus of 7-up			
Gin tonic				
Campari jus				
Bacardi cola				
Whisky cola				
Amaretto cola				
Malibu cola				
Blue CuraÇao jus of 7-up		
Pisang jus of 7-up			
Passoa jus of 7-up			
Safari jus of 7-up			
Bessenjenever jus			
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COCKTAILS

€ 4,50

Piña Colada
De bekendste cocktail van Jamaica met room,
ananassap, cocoscrème en een scheut witte rum

€ 4,50

Swimming Pool
Deze hemelsblauwe cocktail bevat smaken van Blue
Curaçao, room, ananas en een scheut witte rum

California Cool
Deze frisse alcoholvrije cocktail bevat smaken van
mango, papaya en ananas
€ 4,50
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COCKTAILS

Sex on the beach
Deze cocktail van Brazilië bevat smaken van
passievrucht, rum, ananas en ijsgekoelde jus
d‘orange

€ 4,50

Blue Laguna
Deze alcoholvrije cocktail bevat smaken van kiwi,
banaan, mango, en ijsgekoelde jus d‘orange
€ 4,50

€ 4,50

Cocktail FUSION
Deze cocktail maison bevat smaken van abrikoos,
bruine rum, limoen en ijsgekoelde jus d‘orange
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LUNCH

BROOD (van 10.00 tot 17.00 uur) 							
Broodje ham of kaas									
Broodje gezond									
Klein mandje brood met kruidenboter						

EUR
3,50
4,50
2,50

SOEP (van 10.00 tot 17.00 uur) 							
Soep van de dag met brood en kruidenboter 					
4,50
TOSTI (van 10.00 tot 17.00 uur)							
Ham & kaas										
2,95
SALADES (van 12.30 tot 17.00 uur) - NIET mogelijk op maandag			
Gemengde salade met garnalen in chilisaus						
Gemengde salade met krokante kip							
Gemengde salade met gegrilde paling						
Gemengde salade met krab in een fruitdressing					
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8,95
7,50
7,95
6,50

VERSE SUSHI & SASHIMI (vanaf 12.30 uur) - NIET mogelijk op maandag
Verse sashimi van tonijn en zalm (10 plakjes)					
Verse sushi chef’s choice (mix van 10 stuks)						

10,00
12,50

UITSMIJTER (van 12.30 tot 17.00 uur)
Naturel										
Ham & kaas										

6,25
7,75

EUR
2,50
2,00
2,25
4,95
4,95
3,50
3,50
3,50

LUNCH

FRIET / SNACK / WARME GERECHTEN (vanaf 12.30 uur) 				
Friet met mayo of curry								
Frikandel met mayo of curry								
Kroket met mosterd of mayo								
Bitterballen met mosterd (10 st.)							
Gemengd bittergarnituur met mosterd of mayo (10 st.)				
Grote gepaneerde garnalen met chilisaus (3 st.)					
Vegetarische loempiaatjes met chilisaus (8 st.)					
Broodje kroket of frikandel met mosterd of mayo					

Openingstijden golfbaan: dagelijks vanaf 9.00 uur
Winterseizoen vanaf 10.00 uur
Op Eyckenduyn kunt u ook feesten houden. Vraag
naar de mogelijkheden of stuur een e-mail naar:
info@fusionhelden.nl
Fusion is een modern en sfeervol restaurant met
het populaire “all you can eat” concept
Fusion is maandag gesloten.
Disdag t/m zondag geopend van 16.00 tot 22.30
uur (keuken is open tot 22.00 uur)
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Wij staan tot uw dienst. Eet smakelijk!

www.fusionhelden.nl
Designed by Li-Design | www.li-design.nl

