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news

Chefkok Ming van @ThePark Asia laat u genieten van culinaire creaties uit de 
Aziatische keuken. Met respect voor de natuur, de hoogste kwaliteit en dagverse 
producten zorgt Ming voor een unieke smaakervaring.

Eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Zo komt de verse vis direct uit de Noordzee en 
andere Europese landen en wordt het duurzaam gefokt vlees uit verschillende regio’s 
gehaald waar het rundvlees nog extra gerijpt wordt (dry-aged beef). De vele Aziatische 
en andere producten worden elke week vanuit Parijs naar Landgoed de Scheleberg 
vervoerd. 

tonijn 4 avocado 4

zalm 15

avocado met wasabi mayonaise 7,50

coquille met eendenlever 16,50

zalm 6

kushi                                          12,50

wilde garnaal 7

California 10

sushi kaart

nigiri per stuk maki rolL 6 stuks

maki rolL 8 stuks

ebi sushi roll met topping 8 stuks

sushi roll vegetarisch 8 stuks

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

zalm 3 komkommer 3,50

hollandse garanalen (gedroogde)  12,50

komkommer met yuzu mayonaise 6,50

tonijn 8

spiced tonijn 10

spiced zalm 10

spiced chicken roll  10

tonijn 16,50

ebi beef roll 16,50

mango 14

- kinder menu -
€ 8,50 p.p. 

Friet met een snack* naar keuze met als 
nagerecht een ijsje

*snack: frikandel, kroket, kaassoufle of kipnuggets

nasi / bami / rijst mix  4

gewokte groenten  7,50

Frietjes  3,50

gemengde salade  6,50

bijgerechten

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij 
een van onze medewerkers.

Verblijft u op vakantiepark TopParken Landgoed de Scheleberg? Wij bezorgen uw lunch en/of diner bij uw 
vakantiewoning. Neem contact met ons op via 0318 485 996.

wij bezorgen bij uw vakantiewoning

WILDE GARNALEN 5

COQUILLE 6

Ebi mat zalm  12

Ebi met tonijn                              12,50

maki rolL VAN DE CHEF 4 stuks

Ebi met wilde garnalen 15

Ebi met coquille 16



voorgerechten

4-gangen menu

ontbijt buffet

7-gangen menu

hoofdgerechten

gon bai kai (kip) 12,50

iberico met salade

croissants

kaas

gekookte eieren

vers fruit

tonijn (sashimi salade) 16,50

tonijntartaar met avocoado (sashimi salade) 18

kip kerry 12,50

sashimi zalmtartaar

luxe broodjes

VERRASSINGSMENU VAN DE CHEF

zalm (sashimi salade) 13,50

wilde garnalen met wakame (sashimi salade) 14,50

zalmtartaar met avocoado (sashimi salade) 15

coquille met eendenlever & kaviaar (sashimi salade) 18,50

ossenhaas tausi zwarte bonen saus 18

dry aged runder entrecote 200 gr.

oerbrood bruin en wit

gebakken spekjes

koffie, thee, (karne)melk & jus d’orange

garnalen chilly saus 18

ijs met vers fruit of koffie

roerbak eieren

zoet beleg hagelslag | verschillende soorten jam

ham

€ 38,50 p.p.

Zondag vanaf 09.30 - 11.30 uur* | € 11,95 p.p.

* Maandag t/m zaterdag dient u van tevoren te reserveren. 
Vanaf 20 personen

€ 79,50 p.p.

KABELJAUWFILET 200 gr. 17,50

zalm (wild gekweekt) 200 gr. 15,50

king krab 150 gr. 37,50

geroosterd varkensspek 12,50

hele kreeft (Europees) 59,50
Dag vooraf bestellen en in het weekend vóór vrijdag

babi pangang 12,50

teriyaki iberico procureur 24,95

dry aged runder entrecote 27,50

tournedos 34,50

teriyaki kip 17,50

wilde garnalen 6 stuks 24,50

dry aged ribeye 29,50

lam frenched 5 stuks 35

tipan gietijzer plaat

ijskaart en fruit

mango ijs met slagroom (2 bolletjes) 5

vanille ijs met slagroom (2 bolletjes) 4,50

cocos ijs met slagroom (2 bolletjes) 5

groene thee ijs met slagroom (2 bolletjes) 5

ijs mix 3 verschillende smaken met slagroom 6,95

café glacé Vanille ijs met koffie en koffielikeur 6,95

vers fruit (seizoens gebonden) 5,50

coupe aardbeien (enkel tijdens zomermaanden) 6,50

beef roll - ossenhaas 2 stuks 6,50

teriyaki iberico spies 3 stuks  15

huisgemaakte mini loempia’s 2 stuks  6,50

oesters knoflook gember saus / zwarte bonen saus / naturel 3,50

gefrituurde garnalen (Ebi fry) 2 stuks   7,50

teriyaki kipspies 3 stuks  8,50

kip saté met pindasaus | 3 stuks  7,50

geroosterd varkensspek  8

iberico met salade 18,50

eend met flensjes 2 stuks  7,50

teriyaki kip 10,50

Al onze gerechten worden zonder bijgerechten geserveerd tenzij 
anders aangegeven. Deze zijn uiteraard bij te bestellen.

Wenst u nog extra bijgerechten te bestellen?
Deze vindt u op de achterkant onder de sushi kaart.

crème kreeftensoep 14,50

dashi kreeftensoep 17,50

dashi wilde garnalen soep 14,50

dashi alaska king krab soep 17,50

soep

chinese tomatensoep 5,75

wantan soep (garnalen en kipfilet gehakt)  6,50

peking soep (zoet zuur pikant)  6,50

sashimi salade

TAPAS

Gamba’S 3 stuks met avocado en mango salade  9,50

Gefrituurde witvis sze chuan peper  5

Coquille op Tipan met teriyaki saus           15

Tongfilet (kerry)  8,50

GAMBA’S OP TRADITIONELE WIJZE 6 stuks 12,50

kan chau ji si 
Reepjes krokente kipfilet op hong kong wijze bereid 12,50

kan chau niu si 
Reepjes krokante runderhaas op hong kong wijze bereid 18

haasbiefstuk pepersaus

Wordt geserveerd met friet en salade 27,50

varkensschnitzel championroomsaus

Wordt geserveerd met friet en salade 17,50

Mongolische kip pittig en licht zoetig  9,50

Gestoomde garnalentartaar            7,50

SPARERIBS zoetzuur of pikant  6,50


