
Voorgerechten 
 

1. ‘Japanese style’ ossenworst     7,00 
     Ossenworst, wasbidressing en limoenmayonaise  

2. Oosterse smeersels met papadums     7,00 
    Muhammara (paprika/walnoot dip) crème fraiche           

    Brindjal (picy aubergine/groente dip) 

3. Garnalencocktail -         13,00                  
    Hollandse garnalen, mango, tomaat, bosui en cocktailsaus 

4. Zalm sashimi    11,00 
    Rauwe zalm, ponzu, bosui, furikake en zeewierkrokantjes  

5. Pokebowl (sushisalade)   15,00                                                                                                                                                                              

    Sushirijst, rauwe zalm, Hollandse garnalen, mango,            

     avocado, bosui, tomaat, komkommer, radijs, zeewier,    

     edamame, limoenmayonaise en wasabi-sojadressing.  

6. Pokebowl vegetarisch (sushisalade)   10,00                                                                                                                                                            

    Sushirijst, asperges, mango, avocado, bosui, tomaat,  

    komkommer, zeewier, edamame, limoenmayonaise en  

     wasabi-sojadressing. 

 

7. Thaise kipsaté      9,00 
    Kippendijvlees en satésaus met de specifieke smaak van       

    lemongrass en limeleaves 

 

      Oesters 
Franse creuses ‘Fines claires’ 
*met sjalotjes in rode wijnazijn, brood en boter 

 6 stuks   15,00     12 stuks  26,00 
*wasabi-dressing, gedroogd zeewier, furikake                         

 en limoenmayonaise  

 6 stuks   18,00     12 stuks  30,00   
 

 
Soepen 350 ml 
8. Thaise gele currysoep (vegan)            5,00 

9. Thaise gele currysoep met vis              9,00         
     met zalm en gamba’s  

10. Oosterse tomatensoep (vegan)           5,00 

11. Oosterse tomatensoep met kip     6,00 

 

12. Dashi zalm                                    10,00 
      Japanse bouillon van zeewier en gedroogde tonijn  

      met zalm , beukenzwam en zeewier  

                                                                                                                         

Curry’s    850 gr. (2 pers. met basmatirijst) 

Indisch 
 

13. Gado gado     16,00 
      Verschillende koude groentes met seroendeng         

      gefrituurde uitjes, kroepoek en ei met satésaus 

14. Babi Roedjak    22,00 
       Kruidige milde varkensvlees curry met  

       boontjes en seroendeng  

15. Rendang     24,00 
       De bekende kruidige milde rundvlees curry                                

       met boontjes en seroendeng 

 

Indiaas 
     Deze curry’s worden geserveerd met naanbrood 

 

16. Kip korma     21,00 
       Milde kip curry o.a. yoghurt kokos spinazie en courgette 
17. Linzen courgette curry (vegan)  19,00 
       Milde curry o.a. linzen, courgette, tomaat,            

       kokosroom, spinazie 

18. Lamscurry     25,00 

       Kruidige lamscurry o.a., aubergine, abrikozen en yoghurt  

 

Thais 
Rode curry (Kaeng phed)  
Medium pittige rode curry met tomaatjes, paprika, 

beukenzwam, bosui, basilicum en koriander 

19. Vegan edamame en groene asperges   18,00 

20. Vis zalm, witvis en gamba’s    26,00 

21. Varkensvlees               22,00 

 

Japans  
22. Groente teriyaki (vegan)                18,00 
      Rode en groene paprika, paddenstoelen, bosui,  

      bimi, asperges, edamame en teriyaki 

23. Beef teriyaki              26,00 
      Biefreepjes en groente 

24. Buikspek teriyaki    23,00 
      Gemarineerde buikspek en groente 

 



Desserts 

 
25. Limoncello aardbeien tiramisu            8,00 

26. Merengue met vanillecrème en           8,00                             

     saus van rood fruit 

27. 3 Kleuren chocolade                 9,00 
       Ganache, mousse en witte krullen met mango  

 

Kaas  

met brood en passende garnituren 

6 stuks  12,00      8 stuks 14,00 

 

Kindergerechtjes 
Frites met appelmoes en keuze uit           8,00 

28. Kipnuggets 

29. Mini loempia’s 

30. Bitterballen 

31. Kaasbitterballen 

 

32. Kipsaté met rijst mango       8,00 

     en komkommer   

 

33.  Spring-twister (waterijs)      2,00 

34.  Softijs met aardbeiensaus      3,00 

35.  Softijs met chocoladesaus      3,00 

 

Wijntip: 
Wit 
Gruner Veltliner ‘’Edition’’     9,50 

Viognier/Chardonnay D’ibry    11,00     

 

Rood 
Merlot/Syrah Chemin partage    11,00 

 

Voor meer informatie over de wijnen of andere 

wijnen check onze wijnfolder 

 

 

 

De4dames 
 Bezorgservice 

       

 

Dit is per 15 oktober 2020 onze bezorgfolder. 

Alle informatie en prijzen in oude folders 

vervallen hiermee. 

Mede door beperkte toelevering van onze 

leveranciers vindt u meest recente informatie 

omtrent onze bezorgservice op onze website 

www.de4dames.nl 
 

Wij bezorgen voorlopig dagelijks tussen   

17.00 uur en 19.30 uur.                    

Bestellen kan alleen telefonisch en aan de 

deur en minimaal 1 uur van tevoren. 

0519 531133 

 

Betalen is uitsluitend mogelijk per pin. 

Wij nemen alle voorschriften en 

hygiënemaatregelen in acht 

 

 

http://www.de4dames.nl/

