GERECHTEN ALLEEN TE BESTELLEN TIJDENS DINER

unagi roll
sake roll
niku udon-soep ebi butterfly
zalm, avocado paling, avocado en udon in bouillon gefrit. garnaaltjes
en komkommer komkommer
met ossenhaas

kohitsuji
lamskotelet met
pittige saus

gyuniku yaki
ossenhaas

met toeslag &

ika kushi
gegrilde inktvis

aigamo
eendeborst

101

100

hamu roll serranoham
€ 3,60 ( 8 stuks )

usuyaki
gevulde beefrol

alleen bij diner

SPECIALS

garnalen in
chilisaus

konkobu
maïskolf

96

95

94

93

92

91

90

77

yaki ebi
gegrilde garnalen

97

98

tara teppanyaki
kabeljauw

sweet bun
zoet broodje

DESSERTS

UME

smoked-salmon
gerookte zalm

59

35

34

Markendaalseweg 64
4811 KC Breda
Tel. 076-5222004
www.restaurantume.nl

33

alleen bij diner

desserts worden regelmatig afgewisseld, bekijk het menu
op de tablets voor de beschikbare desserts.

tuna tataki roll tonijn
€ 4,10 ( 8 stuks )
102

aardbei donut

spekkoek

brownie

beef tataki roll beef
€ 4,60 ( 8 stuks )
met toeslag &

SASHIMI

PRIJZEN & OPENINGSTIJDEN
crème brûlée

bij lunch & diner

Lunch all you can eat

1 keuze per persoon:

104

103

fruit en jelly

Diner all you can eat
sashimi maguro
tonijn ( 6 plakjes )

sashimi sake
zalm ( 6 plakjes )

€ 3,60

105

sashimi mix
zalm, tonijn en
zeebaars ( 9 plakjes )

€ 5,60

mango sorbet

€ 4,60

groene thee

vanille-roomijs

straciatella

106

sashimi dai
grote sashimi mix

€ 10,50

12:00 - 16:00 uur
dinsdag t/m zondag
kinderen 5 t/m 11 jaar *

€ 19,95
€ 10,95

16:00 - 22:00 uur
dinsdag t/m zondag
kinderen 5 t/m 11 jaar
kinderen t/m 4 jaar

€ 29,95
€ 14,95
€ 1,00 per leeftijdsjaar

maandag gesloten, uitgezonderd feestdagen (zie website voor data en prijzen)

chocolade

citroen

yoghurt-amarene

lychee (4st)

Het all you can eat diner-menu is inclusief één bol ijs of lychee

Let op:

laatste ronde diner: 21:30 uur!

