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Menu’s 
 
(Wij serveren onderstaande menu's vanaf minimaal 2 personen) 
 
 

Tao Menu     37,50 per persoon  

 
4x ½ sushi specials   (8 stukjes p.p) 
Zenzai mix    - mix van vis en vlees 
Teppan yaki gerecht met gebakken rijst 
 
 
  
 

Chef's Choice Menu's 
 
Chef's Choice 1    €49,50 
 
Chef's Choice 2    €54,50 
 
Chef's Choice 3    €64,50 
 
Chef's Choice 4    €67,50 
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Uramaki-Specials  (in 8/9 stuks gesneden)  

 

€14,- (per rol) 

  Tempura Ebi roll  – Garnaal/chilipoeder  
  Sake/Avocado roll  – Zalm/avocado 
  Salmon Skin   – Gefrituurde salmonskin, avocado 
  Tao Vega special  - Vegetarische rol van de chef 
 

€17,- (per rol) 
  Hidden Dragon roll  – Garnaal/gegrilde paling    
  Snow-Crab roll  – Snow Crab/komkommer/omelet/massago 
  Rainbow Mango roll  – Zeebaars/zalm/tonijn/mango  
  Dynamite roll   – Pittige tonijn rol inside-out 
  Chicken roll   – Kip  
  Usuyaki roll   – Gevulde biefrolletjes 
* Tataki roll   – Japans carpaccio rol 
* Black angus roll  – Black Angus beef rol  
  Crispy duck roll  – Gefrituurde eendenborst 
 

€20,- (per rol) 

  Ise-ebi roll   – Japanse Kreeftsalade 
  White Tiger roll  – Garnaal, groene asperge, krab, tempura    
* Softshell Crab roll  – Gefrituurde krab/avocado 
* Jumbo-Schrimp roll  – Grote garnaal/Avocado 
* Kingcrab Alaska  - Salade van Kingcrab, avocado 
* Frankie roll   - Crab/kreeftsalade /gegrilde coquille en paling 
* Chy roll    – Omelet/paling/komkommer, avocado en pittige crabsalade. 
*Flaming roll   - Tonijntartaar/garnaal/komkommer en zalm 
 
        
2 x ½  specials – 2 halve Uramaki specials  €18,- 
3 x ½  specials – 3 halve Uramaki specials  €26,- 
Met uitzondering van *  -deze rollen kunt u alleen per 8/9 stukken bestellen. 
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Sashimi 
 
Sake – Zalm       €8,-  
Maguro – Tonijn      €10,-  
Sake/Maguro  -Zalm/Tonijn     €17,50 
Mix, vijf soorten vis (2 pers.)     €25,- 
Mix luxe, vijf soorten vis (3 pers.)    €37,50 
Oesters (portie van 2)      €7,- 
 
 

Sushi en Sashimi menu's (inclusief Miso Wan soep) 

  
Nigiri Moriawase  (nigiri-mix)     €18,- 
Sushi Moriawase  (sushi-mix)     €20,- 
Sushi en Sashimi Moriawase     €22,50,-  
 
   

Owan – Soepen 
 
Miso Wan       €4,50 
Soep van de dag      €9,-    
Japanse kreeftensoep      €9,-    
  
       

Sunomono – Salades 
 
Chuka Wakame sarada     €7,50 
Japanse zeewiersalade 
 
California Sarada      €9,- 
Salade met Surimi, avocado, komkommer en massago 
  
Sake Sarada       €10,- 
Salade met sashimi zalm 
 
Maguro Sarada      €12,50 
Salade met sashimi tonijn  
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Uramaki  (gesneden in 8 stuks)  

 
California roll   – Surimi /avocado   €9,- 
Ocean roll   – Zalm/avocado/pompoen  €9,- 
California luxe roll  – Surimi /avocado/massago  €11,- 
  
 
 
 
 
 
 

Nigiri Sushi   (per stuk)  
  
Kani    – Surimi stick    €2,- 
Tako   – Octopus    €2,-  
Tamago  – Japanse omelet   €2,- 
Sake   – Zalm     €2,- 
Ebi   – Garnaal    €2,20 
Ika   – Inktvis    €2,20 
Saba   – Makreel    €2,20 
Suzuki   – Zeebaars    €2,20 
Amaebi  – Zoetwatergarnaal   €2,60 
Hotategai  – Coquille    €2,60 
Maguro  – Tonijn    €2,60 
Unagi   – Gegrilde paling   €2,60 
 



 
 

– prijzen in Euro's, eventuele typ- en drukfouten voorbehouden -                           © Restaurant TAO  

Hosomaki  (gesneden in 8 stuks) 

 
Avocado  – Avocado    €4,50 
Kampyo  – Pompoen    €4,50  
Kappa    – Komkommer   €4,50 
Oshinko  – Pickel Rettich   €4,50 
Surimi   – Surimi          €5,50 
Sake   – Zalm     €5,50 
Avocado/Sake  – Avocado/Zalm   €6,50 
Tekka   – Tonijn    €6,50 
Spicy Tuna  – Pittige tonijn   €6,50 
Unagi   – Gegrilde Paling   €6,50    
 
 

Futomaki  (gesneden in 10 stuks) 

 
Futo Yasai  – Vijf soorten groenten  €12,-  
Futo TAO  – Gerookte Zalm/Roomkaas  €14,- 
Futo California – Krab/avocado/massago  €14,- 
 
 

Gunkan  (per stuk) 
 
Chuka   – Japans zeewier   €3,- 
Ikura   – Zalmkaviaar    €5,- 
Tobiko   – Vliegviskuit    €4,-
 
 

Temaki  (per stuk) 

 
Sake   – Zalm     €5,- 
California  – Surimi    €5,- 
Spicy tuna  – Pittige Tonijn   €6,50  
Unagi   – Gegrilde Paling   €6,50 
Tempura Ebi  – Gefrituurde garnaal   €6,50 
Chef's handroll – Keuze van de sushi-chef  €7,50 
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Tempura 
 
Yasai Tempura 
Tempura van verse seizoensgroenten   €8,- 
 
Moriawase Tempura      €14,-  
Tempura mix van verse seizoensgroenten en garnalen 
 
Ebi Tempura (4 stuks)     €16,- 
Tempura van grote garnalen    
 
 

Zenzai  (kleine bites) 

 
Edamame  – Japanse groene sojabonen  €5,- 
Gyoza   – Kip-pasteitjes (4 st)    €6,50 
Tori Kara Age  – Japanse kipnuggets (6 st)  €7,50 
Ebi Furai  – Gefrituurde garnalen(4st)  €8,- 
Usuyaki  – gevulde biefrolletjes   €10,- 
Hotategai   – Gegrilde Coquilles (3 st)   €12,- 
Gyu Tataki   – Carpaccio(Black Angus beef) €17,50  
Tuna tataki  - licht gegrilde tonijn   €20,- 
 
 

Kushiyaki  (2 stuks) 

 
Yasai   – Groenten    €4,- 
Shiitake  – Japanse paddestoel   €4,-  
Asupara-bacon  – Asperge-bacon   €5,- 
Yakitori  – kipfilet    €5,-  
Sake   – Zalm      €5,-  
Gyu   – Black Angus beef   €6,- 
Ika   – Pijlstaartinktvis   €6,-  
Ramu   – Lamsrack    €10,- 
Maguro  – Tonijn     €10,- 
Oo-ebi   – Gamba zonder schil   €10,-  
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Teppan Yaki  
 
Tori   – Kipfilet    €20,- 
Sake   – Zalm     €22,50 
Suzuki   – Zeebaars    €25,-  
Usuyaki  – Gevulde biefrolletjes  €25,- 
Gyu   – Black Angus beef    €25,-  
Ramu   – Lamsrack    €30,- 
Kamo   – Eendenborst    €25,- 
Hotategai  – Coquilles    €27,50 
Ebi   – Garnalen    €27,50  
Tara   – Kabeljauw    €24,- 
Ohyou   – Heilbot    €26,- 
Ise-ebi   – Kreeft    €45,- 
Wagyu beef  – Wagyu beef     op aanvraag 
Catch of the day  – onder voorbehoud   op aanvraag 
 
(bovenstaande teppan yaki gerechten worden geserveerd met gebakken rijst) 
 
 
 
 

 
Bijgerechten 
 
Gohan   – Witte rijst    3,- 
Yaki Meshi  – gebakken rijst   5,- 
Yaki Udon  – gebakken dikke noodles  8,- 
     met ei en seizoensgroenten 
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Nagerechten 
 
Vers fruit met vanille-ijs     7,-  
 
Creamy Macha       7,- 
Groene thee ijs met verse vruchten  
 
Shiro goma       7,- 
Witte sesam ijs met verse vruchten  
 
Crepe Sakura       9,- 
Flensje met vanille-ijs, verse vruchten,  
geflambeerd met Grand Marnier 
 
 
Verassingsdessert 2 personen    17,50  
 
 
Verrassingsdessert 3 personen    23,- 
 
 
 
 
 

Vraag onze medewerkers na de toetjes v/d week 
 
 


