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WELKOM BIJ XCLUSIVE SUSHI

Xclusive Sushi, waar kwaliteit, unieke recepten
en klanttevredenheid de basis is van ons bedrijf.

Ons concept is eigenlijk vrij simpel.
De meest verse producten op de meest verse manier bereid.
Unieke smaken, die op een veelzijdige manier worden toegepast.
Waar de sushi niet alleen een feest voor de smaakpupillen moet zijn,
maar ook voor het oog.

Sommige van onze producten bevatten bepaalde allergenen,
maar kunnen ook allergeen bereid worden.

scan de QR-code voor 

onze allergenen lijst
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Kappa maki - €3,-
4 stuks maki met komkommer
 

Avocado maki - €3,50
4 stuks maki met avocado 

Omelet maki - €3,50
4 stuks maki met japans omelet

Sake maki - €4,-
4 stuks maki met zalm en masago

Tekka maki - €4,50
4 stuks maki met tonijn en masago

Midori - €11,50
Wakame salade, komkommer & groene asperge
On top: een straat van avocado

Sweet potato - €12,-
Zoete aardapppel, japans omelet, komkommer & avocado
Afgewerkt met een zoete unagi saus

Utagawa - €15,-
Zalm, komkommer, avocado, masago & pikante sriracha saus

Spicy asian - €15,50 
Tonijn, komkommer, avocado, masago & pikante sriracha saus

California €16,-
Zalm, komkommer, avocado, japans omelet, gefrituurde uitjes & japanse mayonaise
(Tonijn Variant + €0,50)

Caterpillar - €16,-
Zalm, komkommer & japanse mayonaise
On top: een straat van avocado

Chicken teriyaki - €16,50
Gebakken kip, japans omelet, komkommer, avocado &  japanse mayonaise
On top: gefrituurde uitjes

Gamba tempura - €16,50
Gefrituurde black tiger scampi’s, japans omelet, komkommer, avocado &   japanse mayonaise
On top: gefrituurde uitjes

Zuwaigani - €17,50
Huisgemaakte snowcrab salade, japans omelet, komkommer & avocado
On top: gefrituurde uitjes

Unagi special - €18,50
Geflambeerde Paling, komkommer, avocado & masago 
On top: geflambeerde paling, unagi saus & masago

Xclusive dragon - €19,50
Tonijn, komkommer, avocado & japanse mayonaise
On top: een straat van zalm & sesamzaadjes
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Fried maki vegan - €10,50
Japans omelet, avocado & groene asperge

Fried maki zalm - €15,50
Zalm, japans omelet, avocado, masago, japanse & sriracha mayonaise

Fried maki tonijn - €16,-
Tonijn, japans omelet, avocado, masago, japanse mayonaise & sriracha

Fried maki gamba - €16,50
Gefrituurde black tiger scampi’s, japans omelet, avocado & japanse mayonaise

Fried maki kokos - €16,50
Gefrituurde black tiger scampi’s, japans omelet & avocado 
gebakken in kokos poeder geserveerd met sweet & sour plum sauce

Fried maki chicken - €16,50
Kip teriyaki, japans omelet, avocado & japanse mayonaise

Fried maki beef - €17,50
Biefstuk red curry, japans omelet, groene asperge, 
roomkaas & japanse mayonaise

Fried maki softshell crab - €18,50
Gefrituurde softshell krab, japans omelet, groene asperge, 
roomkaas, masago, japanse mayonaise & unagi saus

Fried maki special - €18,50
Huisgemaakte snowcrab salade, tonijn, japans omelet, avocado, 
roomkaas, masago, japanse mayonaise, sriracha & unagisaus
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Fried uramaki zalm - €15,50
Zalm, japans omelet, avocado, masago, japanse & sriracha mayonaise

Fried uramaki tonijn - €16,-
Tonijn, japans omelet, avocado, masago, japanse mayonaise & sriracha

Fried uramaki maki gamba - €16,50
Gefrituurde black tiger scampi’s, japans omelet, avocado & japanse mayonaise

Bij uramaki zit de rijst aan de buitenkant van de rol.
Als de rol op deze manier gefrituurd word komt er een gebakkenrijst smaak bij.
Als u voor het eerst een fried rol besteld, raden wij aan met een fried maki
te beginnen.
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Oshi - traditionele sushi - €19,50
6 vierkante stukken sushi met zalm, tonijn, geflambeerde paling, 
unagi saus, japanse mayonaise, bieslook en verschillende masago’s

Rainbow - €22,50
Zalm, japans omelet, komkommer & japanse mayonaise 
on top: zalm, tonijn, avocado en verschillende masago’s

Sumo - €23,50
Zalm, Tonijn, huisgemaakte snowcrab salade, avocado & roomkaas
Afgewerkt met unagi saus

Volcano - €23,50
Tonijn, komkommer & de extreem pikante carolina reaper peper
On top: sriracha mayonaise, huisgemaakte snowcrab salade & masago

Rainbow special - €25,50
Huisgemaakte snowcrab salade, komkommer & omelet
On top: Zalm, tonijn, ebi, avocado & verschillende masago’s

Monster gamba - €25,50
Gefrituurde black tiger scampi’s, huisgemaakte snowcrab salade & avocado
On top: ebi, unagi saus & sesamzaadjes

Samurai - €27,50
Huisgemaakte zalmsalade, japans omelet & avocado
On top: geflambeerde Zalm, unagi saus, samurai saus, sesam zaadjes,
tobiko & goud

Tokaido - €29,50
Geflambeerde paling, Gefrituurde black tiger scampi’s & masago
On top: geflambeerde zalm, unagi saus, japanse & sriracha mayonaise, 
tobiko, masago & zalm eitjes

Monster krab - €30,-
Gefrituurde Softshell krab, groene asperge, rode peper & roomkaas
On top: een straat van avocado, ebi, unagi saus & zalmeitjes

Spider - €31,50
Gefrituurde softshell crab & black tiger scampi’s, groene asperge, 
rode peper & roomkaas
On top: een straat van avocado, ebi, unagi saus, japanse 
mayonaise & zalm eitjes 

 

s
a
s
h
i
m
i

Sashimi sake - €6,-
4 stuks zalm sashimi

Sashimi maguro €7,-
4 stuks tonijn sashimi

Sashimi sake flamed - €7,50
4 stuks geflambeerde zalm sashimi met japanse mayonaise, 
unagi saus & sesam zaadjes
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Mini loempia’s €3,-
4 vegetarische mini loempia’s

Wakame salade - €3,50
Portie wakame zeewier salade

Fried sake popcorn - €5,-   
4 gefrituurde rijst balletjes met zalm & roomkaas

Snack gamba’s - €5,-
4 gefrituurde black tiger scampi’s

Edamame - €5,-
Circa 200 gram Japanse boontjes
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Nigiri Ebi - €5,-
4 stuks nigiri met scampi 

Nigiri sake - €6,-
4 stuks nigiri met zalm

Nigiri maguro - €7,- 
4 stuks nigiri met tonijn 

Nigiri unagi - €7,-
4 stuks nigiri met geflambeerde paling, 
unagi saus & masago

Nigiri sake flamed - €7,50
4 stuks nigiri met geflambeerde zalm, 
japanse mayonaise & zalmeitjes

Nigiri Xclusive - €6,-
1 nigiri met geflambeerde torro, avocado, 
geflambeerde paling, unagi saus, japanse mayonaise, 
bieslook & verschillende masago’s
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Mix Schotels 
Mix schotels bestaan uit 15 stukken sushi. 

Dit in de vorm van 1 rol sushi ( 10 stukken ), 3 nigiri’s en 2 stukken sashimi per persoon.
De inhoud van deze mix word door de chef bepaald en kan altijd verschillen.

Deze mix is te verkrijgen in 3 verschillende prijscategoriën.
De hoeveelheid blijft altijd hetzelfde, alleen hoe duurder de mix hoe exclusiever de gerechten die wij erin verwerken.

Standaard mix - €19.-
De gerechten die in deze Standaard mix verwerkt worden, bestaan uit onze standaard selectie.

Luxe mix - €25.-
De Luxe mix bevat al een greep uit ons luxere assortiment sushi.

Xclusive mix - €30.-
De Xclusive mix bevat zoals de naam al prijsgeeft onze meest exclusieve gerechten.

2 - 6 km  €2,50  Vervallen boven de €75,00
6 - 10 km  €3,50  Vervallen boven de €100,00
10 - 15 km €4,50  Vervallen boven de €125,00
15 - 20 km €6,00  Vervallen boven de €150,00
20 - 25 km €7,50  Vervallen boven de €200,00
25 - 30 km €9,00  Vervallen boven de €250,00
30+ km  in overleg


