AFHAALGERECHTEN OP

VRIJDAG 29 JANUARI
Ons afhaalmoment op vrijdag bleek een succes in 2020; daarom
gaan we ook dit jaar nog even verder op deze manier.
Alle gerechten worden standaard koud doorgeven; geef ons een
seintje als je ze graag warm wil meenemen.
Bestellen kan eenvoudig via sms naar Laurens (0478 28 44 50), per
DM op Facebook / Instagram of een e-mail naar info@ramen.gent,
en dat tot donderdagavond 20u. We hebben een héél beperkt aantal
porties in reserve voor walk-ins, dus reserveren is aangewezen.
Vermeld bij je bestelling het uur dat je zou willen langskomen op
vrijdag, doorlopend tussen 12u en 19u.

Alvast bedankt, en tot dan!
じゃ、また

RAMEN ラーメン Japanse soepen met huisbereide tarwenoedels
TANTAN-MEN

€ 14

Toppings: licht-pikant varkensgehakt / sojascheuten / spinazie / ei / lente-ui

SPECIAL VAN DE WEEK SHOYU PORK RAMEN

€ 15

Toppings: pulled pork / spinazie / wortel / ei / lente-ui

VEGGIE SPECIAL zonder ei is dit gerecht vegan

€ 14

Toppings: gefrituurde tofu / erwtjes / edamame / sojascheuten / ei / lente-ui

OFUKURO NO AJI おふくろの味 authentieke familiegerechten
OKONOMIYAKI

€ 12

Koolpannenkoek met buikspek & scampi, gebracht met typische sausjes & katsuobushi
Vegetarisch alternatief mogelijk op aanvraag

FUKUSAI 副菜 aperitiefhapjes en/of deelgerechten
EDAMAME ~ veggie

€5

Gestoomde sojaboontjes met sesam, Japanse chili & zeezout

VEGGIE GYŌZA ~ veggie

€6

Verse dumplings met edamamevulling (5 stuks)

NINJIN NO KIMUCHI ~ veggie

€5

Gepekelde worteltjes

EBI NO HAMBAAGA ~ vis

€8

Scampikoekjes met wasabimayo (4 stuks)

GYŌZA ~ vis / vlees

€6

Verse dumplings met varkensvlees & scampi (5 stuks)

SHAKE NANBAN ~ vis
Kortgebakken, in yuzu gemarineerde zalm

€8

DRANKEN 飲み物
VERSE LIMONADE per 500 ml.

€ 4,50

Keuze uit: gember & hibiscus (minder suiker) of pompelmoes & ananas

MUGICHA per 500 ml.

€4

Ongezoete, geroosterde gerstthee

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 ter plaatse verkrijgbaar.

JAPANSE COCKTAILS per 400 ml. (= 2 cocktails)
Keuze uit: Sake Tonic: florale rijstwijn op ijs, aangevuld met tonic & vlierbloesem /
The Ramen Girl: Japanse pruimenlikeur met yuzu & toetsen van vanille & kardemon

€ 20

