
ITAMI
SUSHI & TEPPANYAKI  



ITAMI presenteert het Teppanyaki 3 gangen keuzemenu. Stel zelf  

uw menu samen uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. 

Uiteraard zijn alle gerechten ook los te bestellen.

ITAMI presents you, our 3 course choice menu. The menu exists out of a 

starter, maindish and a dessert. All the dishes are also a la carté available.

3 GANGEN KEUZEMENU € 33,50
3 COURSE CHOICE MENU

VOORGERECHTEN à la carte prijs

Sake Sarada   € 9,50 
Zalmsalade
Salmon salad 
 
Gyoza    € 5,95
Vlees pasteitje (3 st.)
Japanese ravioli stuffed with meat (3 pcs)  

Yakitori   € 5,50
Gegrilde kipspies (2 st.)
Chicken skewers in teriyaki sauce (2 pcs) 

Ebi Panko   € 7,75
Krokant gebakken garnalen (3 st.)
Crispy fried shrimp (3 pcs) 
 
Usuyaki   € 8,95
Beef rollen (2 st.)
Beef rolls (2 pcs) 

Beef Tataki   € 10,50
Carpaccio van licht gegrilde beef op Japanse wijze 
Lightly grilled beef carpaccio in Japanese style 

Tuna Tataki   € 10,95
Dun plakje gesneden licht gegrilde tonijn
Sliced seared tuna  

Hotategai   € 10,50
Licht gegrilde coquilles in soja sake saus
Grilled scallops with soy and sake sauce  

Sushi & Sashimi   € 10,25
Mix sushi (3 st.) & zalm sashimi (2 st.)
Mix sushi (3 pcs) & salmon sashimi (2 pcs)  



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.

TEPPANYAKI
Teppanyaki (鉄板焼き) wat letterlijk ‘grillen op de bakplaat’ betekent, is een type voedselbereiding uit  

de Japanse keuken waarbij een ijzeren plaat wordt gebruikt om voedsel te grillen of bakken. Gedurende 

de vorige eeuw heeft deze manier van koken zich ontwikkeld tot een prachtige vorm van expressie, 

gekarakteriseerd door een combinatie van presentatie en snijtechniek.

HOOFDGERECHTEN à la carte prijs 

Sake    € 20,50
Gegrilde zalm in speciale saus van chef
Grilled salmon with special sauce of the chef 

Ebi    € 22,50
Gegrilde garnalen, afgeblust met sake
Grilled shrimps   

Ohy’o    € 20,50
Gegrilde heilbot, afgeblust met sake
Grilled halibut   

Suzuki    € 20,95
Op huid gebakken zeebaars, afgeblust met sake
On skin grilled seabass   

Gyu-Niku   € 22,95
Ossenhaas met knoflook, geflambeerd met cognac 
Grilled tenderloin with garlic chips flambé with cognac. 

Usuyaki   € 20,50
Beef rollen opgerold met lente uien en knoflook
Beef rolls filled up with spring onions and garlic chips   

Tori    € 19,50
Kipdijenfilet met teriyakisaus
Chicken teriyaki  

Kohitsuji   € 22,75
Lamsracks met Japanse zoete zwarte pepersaus
Rack of lambs with Japanese sweet black pepper sauce  

Kamo-Niku   € 20,50
Eendenborstfilet
Sliced grilled duck breast  

Al deze Teppanyaki gerechten worden geserveerd met witte rijst en gebakken groenten.
All the Teppanyaki grilled dishes are served with white rice en vegetables.

Yaki Meshi   € 2,50
Gebakken rijst in plaats van witte rijst
Fried rice instead of white rice  
 
Yaki Udon   € 3,50
Gebakken Japanse bami in plaats van witte rijst
Japanese fried noodles instead of white rice  



DESSERTS 

Vanille ijs met chocolade saus ,amandel schijfjes en slagroom   
Vanilla ice cream with chocolate sauce

Vanille ijs met vers aardbeien en slagroom    
Vanilla ice cream with fresh strawberries en whipped cream  

Mangosorbet ijs met mango en slagroom    
Mango sorbet with whipped cream  

Crème brulee  met vers fruit en slagroom   
Créme brûlée with fruit and wipped cream  

Vers fruit met slagroom   
Verschillende soorten vers fruit
Fresh fruit  

Matcha ijs   
Groene thee ijs
Green tea ice cream  

Zwarte sesam ijs    
Black sesame ice cream

Grand Dessert   

Mochi ijs met vers fruit en slagroom   

CHEF’S MENU
  prijs/price p.p.

Oishii    € 47,50
4 gangen menu
4 course menu

Suiko    € 55,50
5 gangen menu
5 course menu   

Sano No Mikoto   € 79,50
5 gangen menu inclusief Wagyu beef
5 course menu including Wagyu beef 

SIGNATURE DISHES
Wagyu rib eye rol gevuld met bosui, knoflook en shiitake ( per rol) € 16,50
Wagyu rib eye roll filled with spring onions, garlic and shiitake ( each roll )

A5 Kobe Wagyu rib eye rol gevuld met bosui, knoflook en shiitake (per rol )  € 19,50
A5 Kobe wagyu rib eye roll filled with spring onons, garlic and shiitake ( each roll )

Wagyu Ossenhaas ( 100 gram )  € 45,00
Wagyu tenderloin ( 100 gram )

Isi Ebi (op teppanyaki gegrilde kreeft met /zonder miso saus ) dagprijs
Teppanyaki grilled lobster with/without miso sauce 

Taraba Kani ( king krab met miso saus ) €34,95
King crab with miso sauce 

Gindara Saiko Yaki ( gegrilde zwarte kabeljauw ) € 28,50
Grilled black cod



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.

ITAMI SPECIALS SUSHI’S
   4 st./4 pcs 8 st./8 pcs
 
S1 Dragon-Roll  € 10,00 € 19,50
Krokante garnalen met avocado
Crispy shrimps and avocado
 
S2 Red Dragon-Roll  € 16,50 € 28,00
Krokante garnalen met avocado en wagyu rib-eye
Crispy shrimp, avocado and wagyu rib-eye

S3 Dubbel Dragon-Roll  €12,50 € 24,00
Garnalen met avocado en spicy mayonaise
Shrimps with avocado and spicy mayonnaise

S4 Maguro Royal  € 12,00 € 22,50
Met tonijn en stukjes tonijn en spicy kimchi saus
Filled with tuna an finely cut tuna and spicy kimchi sauce
 
S5 Sake Asperges-Roll  € 10,50 € 19,95
Licht gegrilde zalm asperges en Tzar kaviaar
Lightly grilled salmon with green asparagus and Tzar Caviar

S5A Sake Cheese Maki   € 10,50 € 20,50
ligt gegrilde zalm met roomkaas
lightly seared salmon with cream cheese

S6 Crunchy Maguro Roll  € 8,95 € 17,00
Krokante maki met tonijn en avovado
Crunchy maki filled with tuna and avocado 

S7 Unagi-Roll Royal  € 12,00 € 22,00
Gegrilde paling met avocado
Grilled eel with avocado 
 
S8 Unagi/Idako  € 14,95 € 26,50
Gegrilde paling met gemarineerde octopus en bonito vlokken
Grilled eel with marinated mini octopus and bonito flakes
 
S9 Hotategai-Roll  € 11,50 € 22,00 
Met verse coquilles, asperges en kaviaar
With fresh scallops, asparagus and caviar

S10 Rainbow Roll  € 11,00 € 20,50 
Gevuld met zalmsalade en omhuld met drie soorten vis
Filled with salmon salad and wrapped with three kinds of fish 

S11 Wagyu Roll  € 13,50 € 26,50 
Gevuld met groenten, komkommer en avocado omhuld met Wagyu ribeye
Filled with vegetables, cucumber and avacado with a topping of Wagyu ribeye

S12 Taraba Kani Maki  € 13,00 € 23,50 
Gegratineerde king crab en massago
King crab au gratin maki and massago 

S13 King Crab California Maki  € 12,50 € 24,00
King krab, avocado, komkommer en massago
King crab, avocado, cucumber and massago

  per stuk/by piece 

S14 Wagyu Ribeye Nigiri   € 9,50

S15 Wagyu Beef Nigiri   € 5,95

BATTERA SUSHI (OSAKA STYLE SUSHI)   6 st./6 pcs

S16 Hotategai/Sake   € 22,50
Coquilles en zalm Scallops and salmon

S17 Tai/Maguro   € 18,50
Zeebrasem en tonijn Sea bream and Tuna  



SASHIMI
Sashimi (刺身) is een Japans gerecht van verse, rauwe vis en schelpdieren die met een zeer scherp mes 

in dunne schijfjes gesneden wordt. De sashimi wordt geserveerd met sojasaus en wasabi. Sashimi lijkt 

op sushi. Het belangrijkste verschil is dat sashimi alleen uit vis of schelpdieren en versiering bestaat, 

terwijl sushi ook andere ingrediënten bevat.

    4 st./4 pcs

01 Sake   € 7,50
Zalm / Salmon

02 Suzuki   € 7,50
Zeebaars / Sea bass  

03 Tai    € 7,50
Zeebrasem / Sea bream 

04 Hamachi   € 9,50
Geelstaart vis / Yellowtail

05 Maguro   € 8,50
Tonijn / Tuna

06 Hotategai   € 9,50 
Coquilles / Scallops
 
07 Sashimi Moriawase    € 22,50
Assortiment van verschillende soorten sashimi
Assortment of a variety sashimi 
  
08 Chef Choice Sushi & Maki   € 29,50
Assortiment van verschillende soorten sushi’s
Assortment of a variety of sushi’s
 

SUSHI
Sushi (寿司) bestaat uit een hapje rijst van een paar centimeter in verschillende vormen, met daarop of 

daartussen de overige ingrediënten. Deze kunnen zijn: rauwe vis, rauwe garnalen, rauwe inktvis, maar 

ook gaar gemaakte vis, gebakken ei, of groenten. Bij de meeste soorten sushi wordt zeewier gebruikt 

dat in dunne velletjes wordt verwerkt.

GUNKAN
Gunkan is een in zeewier gerold bolletje rijst met een topping. 
Gunkan is a sushi with seaweed on the sides with a topping.

  per stuk/by piece

09 Spicy Sake Gunkan   € 2,90
Zalm / Salmon

10 California Gunkan   € 2,20
Krab en avocado / Crab and avocado

11 Tobiko Gunkan   € 2,50
Flying fish kaviaar / Flying fish caviar

12 Spicy Tuna Gunkan   € 3,00
Tonijn / Tuna

13 Ikura Gunkan   € 2,90
Zalmkaviaar / Salmon caviar

14 Chuka Idako Gunkan   € 3,75
Gemarineerde mini Octopus / Marinated mini octopus

15 Spicy Hamachi Gunkan   € 3,50
Geelstaart vis / Yellowtail 



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.

NIGIRI
Nigiri is een met de hand gevormd klompje rijst waar een stukje vis bovenop wordt geperst; soms vastgehouden 
door een dun strookje zeewier.

  per stuk/by piece

16 Aburi Sake   € 2,70
Gegrilde zalm / Grilled salmon

17 Ebi    € 2,50
Garnaal / Shrimp

18 Hamachi   € 3,50
Geelstaart vis / Yellowtail

19 Aburi Hotategai   € 4,95 
Gegrilde coquille / Grilled Scallop

20 Hotategai   € 4,50
Coquille / Scallop

21 Maguro   € 2,90
Tonijn / Tuna

22 Aburi Maguro   € 3,00
Gegrilde tonijn / slightly seared tuna 

23 Sake   € 2,50
Zalm / Salmon

24 Sake Avocado   € 2,60
Zalm en avocado
Salmon and avocado

25 Sake Tobiko   € 3,50
Zalm en flying fish kaviaar
Salmon with flying fish caviar

26 Suzuki   € 2,50
Zeebaars / Sea bass

27 Tai    € 2,50
Zeebrasem / Sea bream

28 Kani   € 2,00
Krabstick / Crab

29 Unagi   € 3,50
Paling / Eel



MAKI
Voor maki worden rijst en een laagje andere ingrediënten op een velletje zeewier gelegd. Het geheel wordt stijf 
opgerold, en van de cilinder die zo ontstaat worden plakjes gesneden.

  rol 6 st./roll 6 pcs)
 
30 Tekka Maki   € 6,95
Tonijn / Tuna

31 Sake Maki   € 6,50 
Zalm / Salmon

32 Kani Maki   € 5,25
Krabstick / Crab stick

33 Unagi Maki   € 7,50
Paling / Eel

34 Hamachi Maki   € 8,95
Geelstaart vis / Yellowtail 

35 Avocado Maki   € 5,50

36 Kappa Maki   € 5,25
Komkommer / Cucumber

37 Tamago Maki   € 5,95
Zoete omelet met sesam / Sweet omelet with sesame

38 Oshinko Maki   € 5,50
Ingelegde radijs / Pickled radish

URAMAKI/ INSIDE-OUT ROLL 4 st./4 pcs 8 st./8 pcs temaki/handroll

39 California Roll € 7,25  € 14,00  € 5,50
Krab stick, avocado / Crab stick avocado

40 Sake Avocado Roll € 7,95  € 15,50  € 5,95 
Zalm avocado / Salmon avocado

41 Maguro Avocado Roll € 8,95  € 17,50  € 6,50 
Tonijn avocado / Tuna avocado

42 Tempura Ebi Roll € 9,00  € 17,75  € 6,50
Tempura garnaal / Tempura shrimp

43 Tempura Tori Roll € 7,25  € 14,00  € 5,50
Gefrituurde kip / Fried chicken

44 Tournedos Roll € 8,75  € 16,95  € 6,25
Ossenhaas en sesam / Beef and sesam

45 Unagi Roll € 8,25  € 16,00  € 6,75
Gegrillde paling / Grilled eel

46 Tuna Maki Roll € 9,95  € 19,50  € 6,75
Tonijn, avocado, groenten / Tuna, avocado, vegetables

47 Tempura Soft Shell Crab Roll  € 10,95  € 20,50 € 8,95
 

 



BITES & SMALL TEPPANYAKI DISHES

48 Gyoza   € 5,95
Vleespasteitjes (3 st.)
Meat dumplings (3 pcs)

49 Ebi Panko   € 7,75
Gefrituurde krokant garnalen (3 st.)
Fried crispy shrimps (3 pcs)

50 Ebi Tempura   € 9,95
Gefrituurde garnalen in tempura deeg (2 st.)
Fried shrimps (2 pcs)

51 Ika Tempura   € 8,95
Gefrituurde sepia
Fried sepia

52 Coquilles Met Creamy Kimchi Saus   € 8,95
Scallops with creamy kimchi sauce

53 Yakitori   € 5,50
Kipspiesje met terriyaki saus (2 st.)
Chicken skewer with terriyaki sauce (2 pcs)

54 Kohitsuji   € 10,95
Gegrilde lamsrack (2 st.)
Grilled rack of lamb (2 pcs)

55 Usuyaki   € 8,95
Gevuld ribeye rol met bosui en knoflook (2 st.)
Filled ribeye roll with spring onion and garlic (2 pcs)

56 Yakibuta   € 9,50
Gevuld iberico lende rol met champignons en uien (2 st.)
Filled iberico loin roll with mushrooms and onions (2 pcs)

57 Tuna Tataki   € 10,95
Licht gegrilde tonijn
Seared Tuna

58 Sake Tataki   € 9,50
Licht gegrilde zalm
Seared Salmon

59 Beef Tataki   € 10,50
Carpaccio van licht gegrilde beef op Japanse wijze
Japanese style grilled beef carpaccio

60 Sake   € 10,50 
Gegrilde zalm
Grilled salmon

61 Tori Teriyaki   € 10,95
Gegrilde kippendijenfilet met teriyaki saus
Grilled chicken thighs fillet with teriyaki sauce

62 Ika Teppanyaki   € 14,95 
Gegrilde sepia
Grilled sepia

63 Ebi    € 16,50
Gegrilde garnalen met miso saus
Grilled shrimps with miso sauce

64 Gyu-Niku   € 18,50
Gegrilde ossenhaas
Grilled beef tenderloin

65 Yaki Meshi   € 4,95
Gebakken rijst
Fried rice

66 Yaki Udon   € 5,50 
Gebakken Japanse bami
Fried Japanese noodle



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.

VEGETARISCHE GERECHTEN

67 Miso Soep   € 5,50

68 Edamame   € 5,75
Sojabonen / Soybeans

69 Chuka Wakame   € 5,25
Zeewiersalade / Seaweed salad

70 Tofu Dengaku   € 6,50
Gefrituurde tofu / Deep fried tofu

71 Yaki Mushrooms   € 5,95
Champignons / Mushrooms

72 Yaki Mori   € 5,95
Courgette / Zucchini

73 Gyoza   € 5,50
Pasteitjes / Dumplings

74 Vega Yakitori   € 5,50
Vega spies met teriyaki saus / Vega skewer with teriyaki sauce

75 Yasai Tempura   € 8,50
Gefrituurde groenten / Deep fried vegetables

76 Yasai Salade   € 7,95

VEGETARISCH SUSHI’S per stuk/by piece

77 Tamago Nigiri   € 1,95
Zoete omelet / Sweet omelet

78 Inari Nigiri   € 2,00
Gefrituurde zoete tofu / Fried sweet tofu

79 Avocado Nigiri   € 1,80

80 Asperges Nigiri   € 1,80

81 Corn Avocado Gunkan   € 1,80

82 Chuka Wakame Gunkan   € 2,10 

      4 st./4 pcs  8 st./8 pcs

83 Inari Roll  € 7,00 € 13,50
Zeewier, groenten en gefrituurde zoete tofu
Seaweed, vegetables and fried sweet tofu

84 Vegetable Roll  € 7,00 € 13,50 
Groenten, avocado, mayonaise en tempura vlokken
Vegetables, avocado, mayonnaise and tempura flakes

85 Spicy Yasai Roll  € 7,50 € 14,00
Paprika, tempura asperges, avocado en spicy mayonaise
Bell pepper, tempura asparagus, avocado and spicy mayonnaise 

86 Crispy Tamago Roll  € 6,50 € 12,50
Zoete omelet, avocado en tempura vlokken
Sweet omelet, avocado and tempura flakes



In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met met uw gastheer of gastvrouw.




