
 

 

RAMEN ラーメン onze huisbereide tarwenoedels 
TANTAN-MEN de publieksfavoriet, gekruid met Szechuanpeper € 14 
Toppings: licht-pikant varkensgehakt / sojascheuten / spinazie / ei / lente-ui 
 

MISO VEGGIE KABOCHA RAMEN vegetarische* maandsuggestie € 14 
Toppings: tofu / flespompoen / champignons / spinazie / ei / lente-ui 
 

MISO KABOCHA RAMEN maandsuggestie met vlees  € 15 
Toppings: parelhoen / flespompoen / champignons / ei / lente-ui 
 

KARE EBI RAMEN maandsuggestie met vis € 15 
Toppings: scampi / gepekelde rammenas / wortel / ei / lente-ui 
 

 
* De vegetarische bouillon is vrij van boter of room. Zonder ei is de VEGGIE RAMEN dus helemaal vegan. 
 

Onze gerechten zijn volledig huisbereid en kunnen sporen van gluten (soja & tarwe) bevatten, net 
als schaaldieren & sesam (vrij van andere noten). Glutenvrije rijstnoedels mogelijk op aanvraag. 
 

 
BIJGERECHTEN 副菜 

EDAMAME € 5 
Gestoomde sojaboontjes met sesam, Japanse chili & zeezout. 
 

GYŌZA ~ 5 stuks / classic of veggie € 6 
Verse dumplings met varkensvlees & scampi of edamame, gestoomd & krokant gebakken. 
 

Vraag naar onze SIDE VAN DE DAG! 

 
IZAKAYA - ’t kot voor jou en je bubbel alleen! 
 

Op weekavonden - behalve op vrijdag - verwelkomen we privégroepen van 8 tot 10 
personen voor een unieke IZAKAYA-belevenis. Tijdens een periode van 3u verwennen 
we jou en je bubbel met typische gerechtjes uit de Japanse gastropub. 
  

Bekijk het maandmenu op ramen.gent. 
 
HOME STYLE DINNERS - nieuwe afhaalmogelijkheden vanaf 09/10 
 

Voortaan bieden we extra afhaalgerechten op vrijdag. Het zijn veelal typische 
familierecepten die we tijdens onze reizen naar Japan leerden kennen.  
 

De dagverse gerechten worden koud gebracht, waardoor je ze thuis eenvoudig kan 
opwarmen, of zelfs kan invriezen. Meer informatie via ramen.gent > TAKE AWAY. 

NEWS 



 

 

DRANKEN 飲み物 
FRIS ソフトドリンク 
 

Chaudfontaine plat / bruis € 2 per 33 cl. / € 7,50 per liter 
Mugicha ~ geroosterde gerstthee (koud, ongezoet) € 2 per glas 
Sencha ~ groene thee (warm, ongezoet) € 2 per glas 
Huisgemaakte limonade met gember & hibiscus of pompelmoes & ananas € 3,50 per glas 

 
BIER ビール 
Pony (4,3 % - Gent) / Asahi (5,2 %) / Betty B (5,5 % - Kortrijk) € 4 / € 4 / € 4,50 

 
WIJN ワイン 
Huiswijn wit / rood / rosé € 4,50 per glas / € 22,50 per fles 

 
SAKÉ & JAPANSE LIKEUREN 日本酒 
KOI CUP per 200 ml. € 12 
Superieure tafelsaké uit Niigata, bekend om haar karperkwekerijen. 
 

MIYAMIZU NO HANA per 100 ml. € 8,50 
Onze huissaké uit Kobe. Fris, fruitige smaak door uniek bronwater. 
 

YUZUSHŪ per 100 ml. € 9,50 
Zoetzure pruimenlikeur met Japanse citrusvrucht. Héérlijk als aperitief. 
 

Onze rijstwijnen komen rechtstreeks uit Japan. Ze worden aangekocht bij lokale brouwerijen door 
onze partner Oh! My Sake. Ontdek onze maandelijks wisselende suggesties! 
 

HANASHIZUKU per 100 ml. € 9,50 
Roséwijn met rijpe, aan rood fruit denkende afdronk. Afkomstig uit Kobe. 
 

IMAYO BLUE per 100 ml. € 11,00 
Fruitige, toch droge saké uit Niigata. 
 

HITOTOKI per 100 ml. € 12,50 
Op houten vaten gerijpte junmai, gebrouwen in Niigata. 

 
COCKTAILS カクテル 
SAKE TONIC € 10,50 
Florale saké op ijs + Fever Tree Elderflower tonic 
 

THE RAMEN GIRL € 10,50 
Umeshū ~ zoete pruimenlikeur, geïnfuseerd met yuzu & angustora bitters 
 

GIN & TONIC € 9,50 
Beefeater Gin + Fever Tree Aromatic Water 


