Welkom bij Z I Z O lounge!

We love shared dining!
Het is een authentieke Japanse traditie om
gerechten met elkaar te delen.
Onze gerechten worden op Aziatische wijze geserveerd. Dit houdt in
dat als u meerdere gerechten besteld heeft, dat deze gerechten direct
worden opgediend zodra de keuken een van de gerechten heeft
bereid.
What is ready is served. Share it and enjoy!
Naast onze bijzondere selectie aan sushigerechten biedt onze kaart
ook een aantal fantastische gerechten voor gasten die iets anders
wensen dan sushi.
Te veel keuze?
Ga dan voor één van onze met zorg
samengestelde menu’s.

SAMENGESTELDE MENU’S
Z I Z O fan

Z I Z O lover

Z I Z O addict

3 GANGEN

4 GANGEN

5 GANGEN

35 p.p.

45 p.p.

55 p.p.
*
Sashimi

*
Spicy Lobster soep

*
Wagyu beef carpaccio

of
Gyoza 6st

of
Cauliflower Kara Age

Met wasabi dressing

2st zalm & 2st tonijn

Krokante dumplings

Gemarineerd in een krokant Jasje

**
Wagyu Tartaar

**
Sushi 15st
110 ZIZO uramaki
& 5 classic uramaki

**
Sushi 10 st
5 ZIZO uramaki
& 5 classic uramaki

(3 soorten, gekozen door de chef)

(2 soorten, gekozen door de chef)

***
Dessert:

***
Amuse

Licht pikante kreeftensoep

Pandan spekkoek
met een bolletje ijs

Met truffel

***
Amuse

Vegetarische Gyoza

****
Sushi 10stIZO ura
10 ZIZO uramaki
(2 soorten, gekozen door de chef)

Vegetarische Gyoza

*****
Porkbelly

****
Porkbelly

Slow roasted

Slow roasted

of
Black Tiger Garnalen

of
Black Tiger Garnalen

In knoflook-teriyakisaus

In knoflook-teriyakisaus

*****
Scropino

******
Sharing plate

(vegan mogelijk)

Citroenijs, prosecco &
kleine scheut vodka

Z I Z O master

Plateau met kleine desserts

Wagyu

Signature menu

Op onze kaart vindt u het meest bijzondere

Alleen per 2 personen te bestellen á 95 p.p

.

7 GANGEN

rundvlees dat er te verkrijgen is. Kenners
en top chefs van over de hele wereld zijn
het er samen over eens dat dit het meest
exclusieve en lekkerste rundvlees is.
Door de speciale voeding en behandeling

Laat u samen door onze chefs verrassen met
het beste dat onze kaart te bieden heeft.
Alle ingrediënten zoals Wagyu A4 en onze
meest luxe rolls worden aan u geserveerd
voor een culinaire ontdekkingsreis.

van de runderen in Japan is het zo enorm
mals dat het vlees op uw tong smelt.
Wij serveren deze Wagyu met onder andere
de echte japanse Wagyu a4.
Als voorgerecht als u samen wilt genieten of
voor u zelf als hoofdgerecht.

Z I Z O meat

Z I Z O fish

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

Kip met Japanse Curry

Tonijnsteak Yellowfin

Rosé gebakken met knoflook en sojasaus,
geserveerd met rijst
28

Gebakken kip met Japanse curry kruiden en rijst
Wij kiezen voor scharrelkip met beter leven keurmerk
17

Gebakken Coquilles

Wagyu Tartaar Truffel

coquilles met miso yuzu,
geserveerd met rijst
28

Rauwe tartaar van exclusieve Wagyu, geserveerd
met truffel, zoete aardappel patatjes, baby spinazie & sla
23

Gebakken Zalm

Lamsrack

Zalm gemarineerd in miso,
geserveerd met rijst
21

Gegrilde koteletjes van het lamsrack
met zoete aardappel patatjes
28.5

Grote Black Tiger Gamba’s

Wagyu Beef

Gamba’s op de Tepanyaki-plaat gebakken,
geserveerd met rijst
26

150 gram super malse Wagyu bavette, geserveerd
met zoete aardappel patatjes
35

Surf & Turf

75 gram Wagyu | 75 gram Tonijn | Gamba’s
33.5

Japanse Wagyu A4 Grade
100 gram van het meest exclusieve rundvlees ter wereld,
zo mals dat het smelt op uw tong
60

Gegratineerde reuze gamba

Gamba’s gegratineerd met verse knoflook
& parmezaanse kaas
23

Z I Z O samengestelde sushi menu’s
Sushi menu 1 pers.

Sushi menu 2 pers.

Vegetarisch Menu 1 pers.

2 zalm & 2 tonijn sashimi
2x5 stuks classic uramaki
2x5 stuks ZIZO uramaki

20 classic uramaki
(4x5 chef choice)
& 20 ZIZO uramaki
(4x5 chef choice)

5 crunchy roll, 5 salade roll,
5 vega chef choice,
2 nigiri tamago, 2 nigiri avocado

34

59

25

Z I Z O Vegan dinsdag

(vegan mogelijk)

Z I Z O Bluefin tuna
Wij serveren met respect blauwvintonijn van
versvishandel Jan van As. Dit is dé vis speciaal
leverancier van het hoger segment horeca in NL.
Jan van As had in 2014 internationaal de primeur
om blauwvintonijn gekweekt vanaf het eitje te

Elke dinsdag staan de Vegan lovers bij ons
extra in het zonnetje. Wij hebben dan naast
onze menukaart een Vegan menu met
allerlei heerlijke vegan gerechten!

leveren.
Dit is uniek omdat dit de nog beperkte
populatie aan blauwvintonijn in de wereldzeeën
beschermd. Hierdoor is de Bluefin tuna zeer
exclusief en wordt dit ook slechts door enkele
restaurants verkocht.

Z I Z O hot shared dishes
vegetarisch

meat

aanrader!

Krokante Gyoza 4st
Krokante dumplings met Japanse
mayonaise gevuld met groenten

4

Gestoomde Gyoza 4st
4
Pikante dumplings gevuld met groenten
Miso soep
Dashibouillon & miso pasta

5

Avocado sesam tataki
7
Gebakken avocado met sesam zaadjes
Groenten tempura
9
Krokant gebakken groenten in tempura
Wokgroenten
Dagverse groenten in knoflook
& gember
Gebakken champignons
Champignons in teriyaki & knoflook
Cauliflower kara age 4st
Gemarineerd in een krokant jasje

fish

Iberico Spiesjes 2st
6
Iberico spiesjes met teriyaki saus
Yaki Tori 2st
5.5
Japanse kipspies met teriyaki saus

aanrader!

Porkbelly
11
Slow roasted met baby spinazie
& knoflook
Kara age 4st ge 4st
6.5
Krokante kipstukjes gemarineerd
met Japanse mayonaise

5.5

Black Tiger knoflook
6st in knoflook-teriyakisaus

13

Black Tiger tempura
6st in een krokant tempura jasje
met wasabimayonaise

12

Tempura mix
Mix van verschillende soorten
krokant gebakken vis
& groenten in tempura

13

16

100% Japanse Wagyu A4
100 gram getrancheerd om
te delen met uw tafelgenoten

60

Gegratineerde reuze gamba
Met verse knoflook &
parmezaanse kaas

11.5

Steamed bun 2st
Gestoomde broodjes met kip of
roasted porkbelly

10

Gebakken coquilles 2st
Met miso yuzusaus

11

Z I Z O snacks & bites

Z I Z O cold shared dishes

Edamame Bonen
Sojabonen met zeezout

4

Spicy Edamame
Sojabonen met zeezout en pikante pepers

4.5

aanrader!

aanrader!

7

Wagyu beef 75 gram
Rosé gebakken wagyu bavette

7
7

aanrader!

Spicy lobster soep
Licht pikante soep met schelp- en
schaal-dieren

Wagyu Carpaccio
Met wasabi dressing & sesam
of met truffel olie & truffel mayonaise (+0,5)

aanrader!

Wagyu Steak Tartaar Truffel
Rauwe tartaar van exclusieve Wagyu

10

11.5

Edamame Black Truffel
Sojabonen met zeezout en truffeltwist

5

Kroepoek
Garnalen kroepoek met saté saus

4

Baby Spinach Shrimp
11
Baby spinazie met parmezaan, truffelolie, yuzu citrus,
walnoten & garnalen

Crispy Seaweed
Krokante zeewier chips in tempura
met een verrassende pittige smaak

5

Chuka Wakame
Japanse zeewier salade

5
8.5

Mini loempia’s 4st
Loempia’s gevuld met groenten

3

Poké Bowl Salade
Edamame, sesam, avocado, tomaten, sla,
chuka wakame, cashewnoten en wasabi dressing

Pekingeend loempia 4st
Loempia’s gevuld met pekingeend
en hoisin saus

Crispy Rice Spicy Zalm Tartaar
Spicy zalm tartaar met krokante rijstcubes

10

6.5

Ebi Fry 2st
Grote gefrituurde garnalen in
krokante panko

3.5

Zoete aardappel patatjes
Met spicy mayonnaise

5

Z I Z O sashimi 3st
-

Zalm
Yellowfin tonijn
Bluefin tonijn Beperkt beschikbaar
Zeebaars

- Sashimi mix
Yellowfin 2st, Bluefin 2st, Zeebaars 2st & Zalm 2st

4
6
10
4
14.5

SUSHI
Z I Z O sushi
Classic Uramaki

5 st

10 st

ZIZO Uramaki

5st

10 st

California
Krab met avocado & oranje
masago-eitjes

6

11

8.5

16

Chicken
Kip met sla, Japanse mayonaise
& lente-ui

Tiger roll zalm
Licht warm en in krokante tempura
gebakken, gemaakt van zalm, avocado
& roomkaas

6.5

11.5

9

17

Zalm Avocado
Zalm met avocado
& crispy quinoa on top

7

12

Shrimp on top
Inside avocado,
outside tempura garnaal met
huisgemaakte saus

8.5

16

Ebi Shrimp
Garnaal in panko gebakken met avocado

6.5

11.5

Zalm Philadelpia
Inside avocado & roomkaas,
outside zalm

Spicy Tuna
7.5
Rauwe Yellowfin tonijn met pikante pepers,
pikante mayonaise & tempura bites

Dragon roll Spicy
Inside tempura garnaal,
outside avocado & pikante saus

8.5

16

13

Crunchy
Vegetarische roll van krokante tempura
met Japanse mayonaise & avocado
(vegan mogelijk)

Double Spicy zalm
Inside avocado & pikante zalmtartaar,
outside zalm & pikante saus

9

17

11

Zalm Torch
Inside avocado,
outside zacht geflambeerde zalm
& Japanse mayonaise

9

17

Tuna Truffel
Inside komkommer & avocado,
outside rauwe Yellowfin tonijn
& truffelmayonaise

9

17

Explosion Spicy Tuna
Licht warm en in kataifi gebakken,
inside pikante Yellowfin tonijntartaar

9

17

Unagi Roll
Inside avocado,
outside gemarineerde unagi & roomkaas

9.5

18

Coquille Rock & Roll
Inside california roll,
on top in tempura gebakken coquille
& zeebaars

9

17

Yellowfin Tuna Torch
Inside avocado,
outside zacht geflambeerde Yellowfin
tonijn & Japanse mayonaise

9

17

6

Salade Roll
6
Vegetarische roll met komkommer,
tomaat, avocado, sla & Japanse mayonaise
(vegan mogelijk)

11

Nigiri (per 2 stuks)
-

Avocado
Tamago Japanse omelet
Unagi Gemarineerde paling
Zalm
Geflambeerde Zalm
Zeebaars
Geflambeerde Zeebaars
Yellowfin Tonijn
Bluefin Tonijn Beperkt beschikbaar
Geflambeerde Bluefin Toro
met truffel & truffelmayonaise

3.5
3.5
4
4
4.5
4
4.5
4.5
7
7

Z I Z O signature rolls
Scallop Truffel Tower
6st Geflambeerde coquille met truffel op crispy rice
17.5

Millionair roll 24k bladgoud
10st Inside & outside exclusieve Bluefin tonijn
met black caviaar, jalapeno peper & 24k bladgoud
32

Bluefin Toro Tuna Torch
11
Het lekkerste gedeelte van de Bluefin tonijn
Inside avocado, outside zacht
geflambeerde toro Bluefin tonijn
& Japanse mayonaise

22

Mister Ebi
Inside tempura garnaal,
outside serrano ham & roomkaas

9

17

Hosomaki/Temaki

op aanvraag

There’s always room for dessert!
Z I Z O desserts

Z I Z O cocktails

Signature Sharing Plate

9 pp

Mochi ijs (3 smaken)
Verschillende smaken: Mango, vanille, cocos,
strawberry cheesecake en chocolade

7.5

Proeverij van 5 verschillende desserts van de chef
vanaf 2 personen

7
Cheesecake Yuzu
New york style cheesecake met Japanse citrus touch
Pandan Spekkoek
Indonesische laagjes cake geserveerd met ijs

6.5

Creme Brulée
Een vleugje groene thee

7

Scropino aanrader!
Citroenijs, vodka & prosecco

7

Madame Coco
Coco’s mousse, Oreo, chocolade & banaan

7.5

Frozen Pornstar
Rum, passievrucht likeur & passievrucht

9

Espresso Martini
Vodka, koffielikeur & esspresso

9

Sweet Apple
Appelsap, kaneel, limoen, malibu & rum

9

Coconut Kiss
Ananassap, cocos, room, malibu & rum

9.5

Gin Tonic Mojito
Tonic, rum, gin, munt & limoen

9

Z I Z O coffee & hot specials
Alcoholisch

Alcohol vrij

Baileys iced coffee aanrader!
Iced cappucino met caramel, caramelsaus, caramel
snippers, baileys & slagroom

8.5

Caramel iced coffee
Iced capuccino met caramel, caramelsaus,
caramelsnippers & slagroom

5.5

Tiramisu iced coffee
Iced cappucino,tiramisu siroop, chocoladesaus,
chocolade snippers,amaretto & slagroom

8.5

Tiramisu iced coffee aanrader!
Iced cappucino, tiramisu siroop,
chocoladesaus, chocolade snippers,

6

Kaluha coffee
Koffie met Kaluha en slagroom

7.5

amaretto siroop & slagroom
Caramelicino
Cappucino, caramel siroop, caramelsaus,
caramel snippers & slagroom

5

Amaretto chocolademelk
Warme chocolademelk met amaretto & slagroom

7.5

White chocolate dream
Cappucino, witte chocoladesiroop, witte
chocoladesaus, witte chocolade snippers
& slagroom

5

7.5
Hazelnoot chocolademelk
Warme chocolademelk met Frangelico & slagroom
Bruine rum chocolademelk
7.5
Warme chocolademelk met bruine rum & slagroom

