WELKOM IN DE WERELD VAN THE RED SUN
Niets wordt bij ons aan het toeval overgelaten om al uw verwachtingen te overtreffen. Beleef de
Modern Japanese Kitchen, een fine dining ervaring in een informele luxe setting. Aan de unieke negen
meter lange sushi- en seafood eetbar staan volleerde Chefs live voor u , de mooiste sushi, sashimi en
fruits de mer gerechten te bereiden. Geniet in ons sfeervol ingerichte restaurant van innoverende vis,
vlees en vegetarische gerechten. In THE RED SUN Japanese Kitchen gebruiken we alleen de allerbeste
ingrediënten en hanteren we enkel Japanse bereidingswijzen, zoals de robata, een authentieke
houtskool grill. Voor een optimale smaakcombinatie, presenteren wij u onze uitgebreide wijn- en
sakekaart. Deze is met grote zorg samengesteld door onze sommelier Rogier van Asselt in
samenwerking met Simon Hofstra, die ere-titel ‘Sake Samurai’ geniet. Voor uw aperitief of uw
afterdinner cocktail ontvangen we u graag in de Sake Bar.
Vol trots presenteer ik u, jaren na de oprichting in 2005, opnieuw met veel passie, hart en ziel: THE RED
SUN Japanese Kitchen & Sake Bar.
Het gehele THE RED SUN team en ik, wensen u een prettige avond.
Eet smakelijk!
Lieve gastvrije groet,
Wimmy Hu
Oprichter/eigenaar THE RED SUN

THE RED SUN SPECIAL TASTING EXPERIENCE
Proef de aanbevelingen van de Chef in het Special Tasting Menu, een scala aan gerechten in tasting portionering
om van alles een hapje te kunnen proeven. En maak uw tasting experience helemaal compleet met een bijpassend
wijnarrangement.
Menu: 6 gangen: 57,50 - 7 gangen: 67,50 - 8 gangen: 77,50

SHARING DISHES
Kleinere en grotere gerechten van tussengerecht formaat om te kunnen delen met uw tafelgenoten. Wij raden u
aan om drie tot vijf gerechten per persoon te kiezen voor een volledig share dining diner.

Vega

Courgette carpaccio shiso-ponzusoy, knoflookchips, sesam, truffelolie
Tempura shiitake, courgette, tofu,edamamee, lotuswortel, rettich-dashi soy
Edamame zeezout, knoflook, kimchi
Padron peppers zeezout, shichimi, ao-nori
Matcha Soba shi-take, wasabi wortel, rettich-dashi soy
Groene asperges knoflook, yuzu, zeezout
Japanse eryngii paddenstoelen dashi-ponzu lente-ui
Kwartelei truffelmayonaise, tempura kruim, truffel, bieslook
Silk Tofu ‘sashimi’ koriander, chili-ponzusoy

Vis

Crispy inktvis creamy yuzu-chilipeper dip, lime, shichimi
Coquilles zwarte peper, sake bouillon, ponzu-gel
Rijke dashi garnaal, zalm, zeebaars, vongole, eryngii in theepot
Tonijn tartaar zeewier crackers, mierikswortel dip
Gestoomde vongole sjalot, knoflook, koriander, sake
Kreeftsalade kreeft, salade, ui-knoflook mayonaise
Mini oesters (6 stuks) ponzu-sjalot soy, cava, kimchi
Tempura vis trio gamba, zeebaars, zalm, shisoblad, rettich-dashi soy
Zalm filet knoflook-teriyakisaus, shichimi
Hele zijde zeebaars op de huid gebakken, creamy chili-gember saus, lime

Vlees

Malse lamsracks sansho pepper, gember-sesamsaus
Hele piepkuiken by Han van de robata, honing, aan tafel gerookt
Japanse carpaccio lente-ui, knoflooksnippers, rettich, truffelolie, shichimi, ponzu
Teppan ossenhaas knoflookchips, ui-knoflook mayonaise
Kushiyaki spies kip, zalm, gamba, knoflook-teriyakisaus
Usu yaki groene asperges, knoflook, ingelegde uienringen, sesam
Malse kip van de robata, yuzu-teriyakisaus
Gebakken rijst ossenhaaspuntjes, groenten,onsen ei, sesam
Gebakken noodles kipdijenfilet, groenten, onsen ei, sesam

Luxe Fruits de Mer schaal vanaf min. 2 personen.

Verse vis van de sushibar kreeft, vongole, kingcrab, gamba’s, oesters, mosselen, krabpoten, sashimi,
Japanse dipsauzen

SUSHI & SASHIMI
Special Cube Sushi Plate

Een schilderij van THE RED SUN Style vierkante one-bite sushi’s;
diverse soorten verse vis met elk een unieke eigen topping

Special Open Rolls

Nieuwste THE RED SUN Style open-sushirol; avocado, cress salade, ponzu-chili soy
YuzuLobster ½ kreeft, creamy yuzu-miso, bieslook
Wasabi Softshell softshellcrab,mayonaise, wasabi wortel, red-chili olie
Green Vega spinazie, sesam, yuzu-soy, truffel
Peper Shrimp gamba, knoflook, creamy green chili-ponzu
Shiso Saba makreel, flambee, shisoblad, shiso-ponzu

Special Sashimi

Sashimi hamachi yuzu, sjalot-truffel salsa, ponzu-gel, bieslook
Sashimi zeebaars shiso-ponzu saus, viooltjes, ponzu-jelly
Sashimi zalm creamy yuzu-chilipeper saus, lime
Sashimi coquilles ponzu, truffel, sesam saus, zwarte tobiko, daikonkers

THE RED SUN Classics

Crispy Tuna krokante sushirijst, tonijn tartaar, sjalot, lente-ui, sesam
Rock Shrimp garnaal, avocado, red chili-mayonaise
Softshell Crab softshell crab,komkommer, avocado, mayonaise, tobiko
Wasabi Hotate coquilles, wasabimayo, knoflooksnippers
Double Shrimp tempura ebi, sushi ebi, avocado, sjalot, lime
Wagyu Truffel asperges, wagyu, truffel-sesam
Tempura Ebi king prawn, avocado, japanse mayonaise, sesam
Classic Sashimi zalm, tonijn
Classic Sashimi 5 soorten vis

THE RED SUN RECOMMENDED DISHES

Smoked black cod 48 uur gemarineerd in miso, knoflook en aan tafel à la minute gerookt
Extreem grote gamba creamy yuzu-chilipeper saus, hoba blad
Japanse Wagyu A4 ossenhaas ao-nori, rettich-ponzu soy
Gegrilde hele Alaska King Crab poot sjalot, paprika, rode peper-ponzu salsa
Heldere rijst-hotpot vongole, gamba, zalm, zeebaars, shiitake, koriander

THE AFTER DINNER CEREMONY
In Japan zijn diverse ceremonies, zo bestaat er ‘The Tea Ceremony’, ‘The Birth Ceremony’ en ‘The Marriage
Ceremony’. Voor de aankleding hiervan zijn we op zoek gegaan naar de beste producten en de voornaamste
leveranciers om mee samen te werken.
Zen is het sleutelwoord voor de desserts en patissier Rémy Duker heeft daar op weergaloze wijze invulling aan
gegeven. Van traditioneel warm naar vernieuwend koud en van citrus-fris naar chocolade-zoet.
Onze theeselectie wordt verzorgd door Formocha, dé Pu-erh thee ambassadeur van Europa. De kaart is
samengesteld met alleen de mooiste theesoorten, voor traditioneel tijdens of heerlijk na het diner.
Koffie… en wat nog meer? Onze koffie’s serveren we ‘compleet’ en rijk aan heerlijke friandises. Terwijl onze barista
uw koffie verzorgd, presenteren wij u een uitgebreide selectie van cognacs, likeuren, Japanse whiskey’s en andere
mooie digestieven.

DESSERT WIJN

Hongarije Tokaji Aszú 5 Puttonyos, 2007 Disznókó
Zuid-Afrika Noble Late Harvest, 2012 Fleur du Cap
Frankrijk Muscat de Rivesaltes, 2013 Domaine Mas Amiel

JAPANSE THEE

Gyokuro Organic Sencha eerste pluk
Houjicha Organic Sencha laatste pluk
Genmaicha Roasted Rice Organic Sencha
Macha Specially grown, processed tea powder
Flowering tea Green tea and Marigold

DESSERTS

Macaron Dessert
Tarte Tartin
Chocolade Bombe
Sudachi Tartelette
Japanse Waterstenen
Sesam ijs
Grand Dessert

KOFFIE

Koffie compleet
Speciale koffie met likeur
Koffie single

