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 dranken

401/11  glas huiswijn wit of rood
601  asahi 25cl glas van de tap

707  coca-cola
708  coca-cola zero
719 fuze tea sparkling
711  sprite
712  fanta orange

 hoofdgerechten

40 yaki soba  
 teppan-gebakken soba noodles met kip, garnalen, ei, taugé, paprika,  

 ui en lente-uitjes. gegarneerd met gebakken sjalotjes, rode gember en  

 sesamzaadjes

41 yasai yaki soba (v) 
 teppan-gebakken soba noodles met ei, taugé, paprika,  ui, lente-uitjes,  

 champignons, shiitake en knoflook. gegarneerd met gebakken sjalotjes,  

 rode gember, sesamzaadjes en een koriander/azijn dressing

20 chicken ramen  
 noodles in een kippenbouillon met gegrilde kippenborst en seizoens- 

 groenten. gegarneerd met menma en lente-uitjes

58 kare burosu ramen (vg) 
 zijdezachte tofu met shichimi coating. gegrilde paddenstoelen. seizoensgroenten.  

 wortel. chili pepers. koriander. udon noedels. curry groentebouillon

70 chicken donburi 
 gegrilde stukjes kip in teriyaki saus met kleefrijst, reepjes wortel, seizoens- 

 groenten en ui. gegarneerd met sesamzaadjes en geserveerd met kimchee

71 chicken katsu curry 
 gefrituurde gepaneerde kipfilet. geserveerd met een currysaus en japanse rijst.  

 gegarneerd met verschillende soorten sla en rode pickles

kies een drankje + een hoofdgerecht  
en je ontvangt een bioscoopkaartje voor pathe*

 (v)  vegetarisch              (vg)  veganistisch

 
  
* het bioscoopkaartje is geldig bij pathé | het bioscoopkaartje is te gebruiken voor een reguliere film 
naar keuze, voor 3d films geldt een toeslag | het bioscoopkaartje is een jaar geldig | alleen geldig in 
combinatie met het film diner menu | niet geldig in combinatie met andere promoties

film +  diner  €27.5 p.p. 
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 drinks

401/11  glass house wine red or white
601  asahi 25cl draught

707  coca-cola
708  coca-cola zero
719 fuze tea sparkling
711  sprite
712  fanta orange

 main dishes

40 yaki soba  
 soba noodles noodles  with chicken and shrimp, egg, peppers, beansprouts, 

 white and spring onions. garnished with fried shallots, pickled ginger and  

 sesame seeds

41 yasai yaki soba (v) 
 soba noodles noodles  with mushrooms and vegetables, egg, peppers, beansprouts, 

 white and spring onions. garnished with fried shallots, pickled ginger and  

 sesame seeds

20 chicken ramen  
 chicken noodle soup topped with grilled chicken, seasonal greens,  

 menma and spring onions

58 kare burosu (vg) 
 shichimi-coated silken tofu. grilled mixed mushrooms. seasonal greens. carrot.  

 chilli. coriander. udon noodles. curried vegetable broth

70 chicken donburi 
 chicken in teriyaki sauce with sticky rice, shredded carrots, seasonal greens and 

 onions. garnished with sesame seeds and a side of kimchee

71 chicken katsu curry 
 chicken coated in crispy panko breadcrumbs, covered in an 

 aromatic curry sauce served with sticky rice and a side salad

pick a drink + a main dish  
and you get a cinema ticket for pathé*

 (v)  vegetarian              (vg)  vegan 

 
* the cinema ticket is valid at pathé | the cinema ticket is for a regular movie of your choice, 3d 
movies have a surcharge | the cinema ticket is valid for a year | only valid in combination with the film 
diner menu | not valid with any other promotions

movie +  dinner  €27.5 p.p. 


