
 

 

AFHAALMOGELIJKHEDEN IN 

OKTOBER 十月 

 
Kies gerechten van onze vaste menukaart, of bestel één van onze 
HOME STYLE DINNERS (opgelet: enkel op vrijdag). 
 
Onze vaste gerechten kunnen iedere weekdag opgehaald worden 
tussen 12u en 14u30. Op vrijdag bieden we ook een afhaalmoment 
tussen 17u en 21u. Tijdens onze openingsuren, dus! 
 
Geef je favoriete tijdstip mee met je bestelling. Ga je niet 
onmiddellijk slurpen? Laat het ons weten, en dan geven we je 
gerechten koud door. 
 
HOME STYLE DINNERS gerechten worden steeds koud meegeven, 
met eenvoudige opwarminstructies. 
 
Bestellen kan eenvoudig via sms naar Laurens (0478 28 44 50), per 
DM op Facebook / Instagram of een e-mail naar info@ramen.gent. 
 

  



 

 

VASTE KAART 
 

 

Onderstaande gerechten zijn in oktober beschikbaar in ons restaurant, iedere weekdag van 12u 
tot 14u30, en op vrijdag ook van 17u tot 21u. Tijdens de openingsuren kan je het onderstaande 
ook lekker afhalen. 
 

Je hoéft niet op voorhand te bestellen. Op de dag zelf langskomen en/of bestellen kan ook, 
maar dan bestaat de kans dat er één of meerdere gerechten uitverkocht zijn. 

 
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! 
 
  



 

 

NIEUW!  
HOME STYLE DINNERS おふくろの味 
 
Het is iets universeel: niemand kan beter koken dan mama of oma.  
 

Als Matthias en ik in Japan zijn, staat er steeds een familiediner of -kooksessie op de planning. 
Hoewel de dames met véél enthousiasme tonen hoe een bepaald gerecht gemaakt wordt, zijn 
ze doorgaans erg discreet als we naar de exacte receptuur vragen. 
 

Het werd onze passie om die gezellige home style gerechten thuis ná te maken. Na 5 jaar 
‘stelen’ met onze ogen -おばあちゃんごめんなさい ~ sorry, oma! - hebben we er al heel wat, die 
we nu exclusief in take away brengen. 
 

Onderstaande gerechten zijn enkel beschikbaar op bestelling. Afhalen kan iedere vrijdag tijdens 
onze openingsuren, zowel ’s middags als ’s avonds. De dagverse gerechten worden koud 
doorgegeven en kunnen eenvoudig opgewarmd worden, of ingevroren voor later. 
 

De hapjes (portie = 2 personen, tenzij anders aangeduid) en snacks zijn de hele maand 
beschikbaar; bij de hoofdgerechten werken we met 1 vaste weeksuggestie. 
 

Mix met de vaste kaart - noedels, dumplings, ... - is mogelijk! 

 

HAPJES 前菜 
TAMAGOYAKI ~ vis € 6 
Zoete omeletrol, geserveerd met gepekelde rammenas 
 

EBIKATSU ~ vis € 8 
Gefrituurde scampi (6 stuks), geserveerd met koolsla & Japanse ketchup 
 

SHAKE NANBAN ~ vis € 8 
In Japanse citrus gemarineerde, kortgebakken zalm 
 

DAIKON DENGAKU ~ vis / vlees € 8 
Gestoofde rammenas met misogehaktdip 
 

YAKITORI ~ vlees € 6 
Japanse kipspiesjes in zoete sojasaus (6 stuks) 
 

KABOCHA NO MISOSHIRU ~ veggie € 7 
Misopompoensoep (per liter) 
 

TSUKEMONO ~ veggie € 5 
Assortiment van gepekelde seizoensgroenten 
 

YAKI NO TOMOROKOSHI ~ veggie € 5 
In misoboter gegrilde maïskolf 



 

 

 

HOOFDGERECHTEN メインディッシュ 
09/10: YAKISOBA ~ vlees  € 14 
Gewokte boekweitnoedels met kip & groenten 
 

16/10: KARE RAISU ~ veggie  € 14 
Gele curry met aardappel & wortel, geserveerd met rijst, ei & gepekelde groenten 
 

23/10: SHAKE SOBA ~ vis  € 15 
Salade met boekweitnoedels, zalm & geroosterde pompoen, geserveerd met misodip  
 

30/10: NIKUJAGA ~ vlees  € 15 
Japanse rundstoofpot met spruitjes & lotuswortel, geserveerd met rijst 
 

 

SNACKS スナック 
EDAMAME NO ONIGIRI ~ veggie  € 8 
Rijstbal met groene sojabonenvulling (2 stuks) 
 

OKONOMIYAKI ~ vis / vlees  € 12 
Koolpannenkoek met buikspek & scampi, geserveerd met typische sausjes. 
 
 

DRANKEN 飲み物 
VERSE LIMONADE per 500 ml.  € 4,50 
Keuze uit: gember & hibiscus (minder suiker) of pompelmoes & ananas 
 

BIER per 33 cl.  € 4 / € 4 / € 4,50 
Keuze uit: Pony (4,3 % - Gent) / Asahi (5,2 %) / Betty B (5,5 % - Kortrijk) 
 

KOI CUP per 200 ml. € 12 
Superieure tafelsaké uit Niigata, bekend om haar karperkwekerijen 
Ruimer assortiment saké op aanvraag. 
 

JAPANSE COCKTAILS per 400 ml. (2 cocktails) € 20 
 

Keuze uit: Sake Tonic: florale rijstwijn op ijs, aangevuld met tonic & vlierbloesem / 
The Ramen Girl: Japanse pruimenlikeur met yuzu & toetsen van vanille & kardemon 
 
 
 
 

 
 
 


