CONTACT
Rokatogo@restaurantroka.nl
0492 -387019
HELMOND
Kerkstraat 45
5701 PL

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN
GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR TOE!

2021

HET KERST
AFHAAL MENU

Uramaki sushi。
8ST

ROKA
TO GO KAART

FUTO MAKI
ONE SUMO

Zalm, tonijn, zeebaars, surimi, komkommer, avocado,

NABURI MAKI
Geflambeerde zalm, surimi, komkommer, avocado, zalmkuit,

sushi & sashimi。
19,50
12,50

SUSHI MORIAWASE - 12ST

21,00

SUSHI SAKE TO MAGURO - 8ST

17,50

Zalm, surimi, avocado, nori crunch, zalmkuit

Tonijn, avocado, komkommer, pittige tonijn tartar

Beef tataki, komkommer, pompoenschil, daikon cress, beni shoga

Komkommer, avocado, takuan, pompoenschil, sesam en mayo

RAINBOW ROLL
Surimi, avocado, komkommer, zalm, zeeebaars, tonijn, masago

Jogasaki maki’s。
8ST
SAKE HOSO

LOBSTER ROLL
Kreeft, avocado, masago, komkommer, wasabi mayo, zalmkuit

9,75

Huisbereide zalmmousse met teriyaki-sesam dressing en lente ui

CALIFORNIA

9,75

Surimi, avocado, komkommer, masago en serori tare dressing

BEEF ROLL

9,75

Huisbereide rosbief, komkommer, teriyaki-sesam dressing en lente ui

UNAGI

13,50

Paling, avocado, komkommer, sesam-unagi saus en lente ui

EBI FRY
Panko gefrituurde garnalen, masago en serori tare

DRAGON ROLL
Ebifry, surimi, palling, garnalen, unagi saus, mayo

Okazu tabemono。
EDAMAME

KARA AGE 6ST

15,75

TOURNEDOS

21,00

14,50

CORVINA

21,00

WAKADORI

Biefstuk van ossenhaas met teriyaki saus (160g.)

Gebakken corvina filet met gonbao saus

12,75

HALVE KREEFT

15,50

MIZUKASHI

21,50
17,50

halve kreeft met gember chilli saus

Proeverij van verschillende zoetigheden

4,50
7,75
6,75
6,75
7,50

60,00
40,00

Tora maki, crazy salmon en Spicy tuna

KIDS SUSHIBOX 14ST.

15,00

4 Kappa maki,4 kani maki, 4 futo maki, 2 tamago nigiri

AGEMONO SNACK BOX 12ST.
gefrituurde kipstukjes, panko garnalen en japanse dumplings

ROOD

21,00

Deze wijn is fruitig, rijk en elegant met een lange afdronk

25,00

Dit is een elegante wijn met de smaak van rode bessen en kruiden

DESSERT

25,00

Mooie, zoete, delicate wijn met een bloemig aroma

21,00

Deze wijn heeft een heerlijke zoete, fruitige en delicate smaak

BESTELLING
PLAATSEN

Uramaki beef, crazy salmon, naburi, spicy tuna, kappa maki en zalm maki

SPICY SUSHIBOX 24ST.

25,00

De smaak van deze wijn is vol en sappig, met appel en tropisch fruit

UME CHU JAPAN
9,50

OMAKASE
BOXEN

DAINO SUSHIBOX 48ST.

YALAMBA RIESLING AUSTRALIE

VIÑA ESMERALDA SPANJE
21,50

27,00

Een fruitige wijn met aroma’s van peren, appels en honing

SHIRAZ-VIOGNIER AUSTRALIE

Verschillende combinatie boxen voor u
samengesteld.

Gefrituurde garnalen met spicy mayo

Gefrituurde kippendij met mayonaise en sesam dressing

Zacht gegaarde sukade steak met puree van paksoi en knolselderij

21,00

Een frisse wijn met aroma’s van vijgen en hints van groene peper.

CABERNET SAUVIGNON FRANKRIJK
14,50

Gefrituurde kipstukjes met sesam dressing

PANKO EBI 6ST

14,50

2E GANG YAMA: KALFSSUKADE

Zacht gekookte soja bonen

GYOZA 6ST

Gebakken rode mul met gamba’s en mosselen in schaaldierenjus

15,50

Krokante dumplings van kip & groente

14,50

PORTILLO CHARDONNAY ARGENTINIE

2E GANG IKIGAI: RODE MUL

YASAI MAKI

Sushi van zalm en tonijn nigiri’s

49,50

Sushi(vlees), kalfssukade, tournedos, mizukashi

15,75

URAMAKI BEEF

Chefs selectie van vis nigiri’s

4 GANGEN YAMA

Sushi, rode mul, tournedos, mizukashi

TIGER MAKI

Takuan, ebi fry, surimi, garnalen, furikake, wasabi mayonnaise en black tobiko

WIT

SAUVIGNON BLANC FRANKRIJK

Zalm, komkommer, avocado, garnalen, mayonnaise, spicy mayo en zalmkuit

SPICY TUNA

Sashimi van zalm en tonijn

13,50

Maak uw diner compleet met de wijnen uit
ons assortiment. Op elke wijn geven wij 25%
korting. De korting gaat nog van de
onderstaande prijzen af.

49,50

De gangen van het kerstmenu zijn a la carte
te bestellen.

CRAZY SALMON

Chefs selectie van Sashimi

16,50

OSAKE
ASSORTIMENT

4 GANGEN IKIGAI

14,50

TORA MAKI

SASHIMI SAKE TO MAGURO 12ST

9,75

Wij hebben speciaal voor u een vier of vijf
gangen menu samengesteld. Dit menu is
grotendeels voor u klaar gemaakt, echter
dient u nog enkele kleine handelingen thuis te
verrichten. Instructies worden toegevoegd.

Surimi, komkommer, avocado, masago, ingelegde rettich en pompoenschil

Deze kaart bestaat uit onze sushi rollen
en de warme snacks.

SASHIMI MORIAWASE

HET
KERSTMENU

15,00

Op kerstavond en tijdens de kerstdagen kunt
u alleen afhalen tussen 14.00u en 18.00 uur. Wij
nemen bestellingen aan tot en met
21 december.
U kunt uw bestelling telefonisch of via de mail
plaatsen.
ROKATOGO@RESTAURANTROKA.NL
0492 -387019

