menukaart soesji me

Puur Imro prikkelt je zintuigen met een veelzijdigheid aan internationale gerechten.
Vol passie. Dat willen we graag met jou delen. Kies één van onze eigentijdse,
culinaire cateringconcepten en wij komen naar je toe.
Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.

Versgerolde sushi. Vertrouwd en soms net iets spannender.
Proef de pure Japanse smaak in de heerlijke sushi & sashimi van Soesji Me.
Gewoon bij jou thuis of op de zaak. Wil je net even wat extra’s en ga je voor optimale beleving
en entertainment, dan komen we langs met onze sushibar.

Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.
www.puurimro.nl | info@puurimro.nl | T 06 - 11 64 34 20

Wij willen je een indruk geven van onze cateringfaciliteiten en wat
Soesji Me je te bieden heeft.
De mogelijkheden
• Soesji Me | Bento box
• Soesji Me | Arrangementen
• Sushibar & Lifecooking

€ 62,50 (50 stuks mix variatie)
€ 17,50/€ 24,50/€ 34,50/€ 65,00
zie onze tarieven verderop.

Soesji Me | Bento box
Ideaal voor de lunch. Verras je gasten met een typisch Japans gebruik.
Zakelijk zit je altijd goed en voor thuis kies je voor het grote gemak.
Een Bento-box kun je bestellen vanaf € 62,50 met 50 stuks sushi gevarieerd.

Wat is een bento-box?
De bento-box is de Japanse variant van wat wij kennen als een brood-trommel,
brooddoos, lunchtrommel of lunchbox. Het is in Japan, voor zo-wel jong als oud,
gebruikelijk om dagelijks een eigen gezonde bento-box lunch mee te nemen naar
school of werk. Kenmerkend is dat een bento-box in meerdere compartimenten en/
of lagen is opgedeeld om de ver-schillende voedselwaren te scheiden. Daarnaast
worden de lagen vaak met een elastische band bij elkaar gehouden. Vroeger werden
bento-boxen vooral van bamboe of (gelakt) hout gemaakt. Tegenwoordig worden
ze meestal gemaakt van kunststof of roestvrij staal.

Versgerolde sushi. Vertrouwd en soms net iets spannender.
Proef de pure Japanse smaak in de heerlijke sushi & sashimi van Soesji Me.
Gewoon bij jou thuis of op de zaak. Wil je net even wat extra’s en ga je voor optimale beleving
en entertainment, dan komen we langs met onze sushibar.

Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.
www.puurimro.nl | info@puurimro.nl | T 06 - 11 64 34 20

Soesji Me | Arrangementen
Om het je gemakkelijk te maken hebben wij alvast wat samengesteld.
Business deal 		
6 pcs sushi | 50 gr zalm sashimi
saladbowl | warm: bouillon

€ 17,50 p.p.

Private deal 		
6 pcs sushi | 50 gr zalm sashimi
warm: bouillon | tepan groente  
tempura garnaal 1 st | yakitori kip 2 st

€ 24,50 p.p.

Royal menu 		
6 pcs sushi | 50 gr zalm sashimi | 50 gr tonijn
warm: bouillon | tepan groente | tempura garnaal 1 st
yakitori kip 2 st | chicken kara age
(in cornflakes gefrituurde kipfilet) | fried noodles of rice

€ 34,50 p.p.

Big deal 		
6 pcs sushi | 50 gr zalm sashimi | 50 gr tonijn
2 verse oester | ½ kreeft met glasnoedels
salad bowl met eend
warm: bouillon | tepan groente | tempura garnaal 1 st
yakitori kip 2 st | tepan beef | fried noodles of rice

€ 65,00 p.p.

Losse Items zijn te bestellen ter uitbreiding van een Bento-box of één van
de arrangementen menu’s

Versgerolde sushi. Vertrouwd en soms net iets spannender.
Proef de pure Japanse smaak in de heerlijke sushi & sashimi van Soesji Me.
Gewoon bij jou thuis of op de zaak. Wil je net even wat extra’s en ga je voor optimale beleving
en entertainment, dan komen we langs met onze sushibar.

Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.
www.puurimro.nl | info@puurimro.nl | T 06 - 11 64 34 20

Sashimi
Kraakverse rauwe vis
Zalm
Tonijn
Zeebaars
Coquille
Verse oester

€
€
€
€
€

Warm
Yakitori kip spies
Lente pannenkoekje met eend en hoisinsaus
Kip kara age (gefrituurde kipnuggets)

€ 1,95 per stuk
€ 3,95 per stuk
€ 3,95 per 100 gram

Noodlesoup
Rijk geurende oosterse bouillon met udon noodles
Noodlesoup vega
Noodlesoup garnalen
Noodlesoup varkensvlees

€ 4,25
€ 4,75
€ 4,50

Tepan/grill gerechten
(alleen in combinatie met live cooking)
Ossenhaas
Tonijnsteak
Zalm
Groente mix
Yakitori kip
Reuzen garnaal
Coquille

€
€
€
€
€
€
€

4,50
6,75
5,65
3,95
3,95

7,80
7,80
3,75
2,85
1,95
2,95
3,95

per
per
per
per
per

per
per
per
per
per
per
per

80 gram
80 gram
80 gram
stuk
stuk

80 gram
80 gram
80 gram
80 gram
stuk
stuk
stuk
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Tempura
In een krokant jasje gefrituurd
Gamba’s
Zalm maki roll
Chicken maki roll
Mushrooms & Vegetables

€
€
€
€

2,95
3,95
3,45
0,95

Salads in a bowl
Groene salade, komkommer, wakame, bosui
Green salad eendenborstfilet
Green salad kip
Green salad gamba’s 3 st
Green salad vega

€
€
€
€

4,75
4,10
5,10
3,10

per
per
per
per

stuk
rol ( 80 gram)
rol ( 80 gram)
stuk

Soesji me | Sushibar & Lifecooking
Stel uw eigen menu samen en maak een onvergetelijke indruk op uw gasten
door onze sushibar in te zetten op uw locatie.
De pure Japanse gerechten in combinatie met onze sushibar zorgen voor
optimale beleving en entertainment. Kortom, verras uw gasten met een van
onze sushi arrangementen.
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Tarieven
Imro zelf
€ 350, 00 per dagdeel ( max 6 uur) tot maximaal 10 personen
Meer dan 10 personen geld een minimale besteding van € 550,00 en
rekenen wij de prijs per persoon.
Overig team-tarief ongeacht de besteding
Buffetkok A
Buffetkok B
Gastvrouw/heer
Algemeen/afwas

€
€
€
€

27,50
23,50
23,50
17,50

per
per
per
per

uur
uur
uur
uur

Reiskosten/bezorgkosten
Wij rekenen reiskosten/bezorgkosten buiten de gemeente Oss € 0,55 ct per km
Binnen de gemeente Oss stellen wij een minimale besteding van € 150,00
Huur sushibar met draaiband		
Huur sushibar zonder draaiband
Sushichef per uur
Exclusief gerechten

Prijzen zijn exclusief BTW.

€ 350,00 eerste dag
€ 150,00 extra per dag
€   85,00
€   37,50

