
INFO

okra is plant waarvan de jonge onrijpe vruchten worden gebruikt als groente

daikon is een soort witte grote radijs, rammenas

perilla behoort tot de muntfamilie, zowel het blad als de zaden worden gebruikt in de

Koreaanse keuken, de Japanse variant is gekend onder de naam shiso

perilla olie geperst uit perillazaden, supergezond en rijk aan omega 3 vetzuren

bonenblad blad van bonenplantjes, wordt vers, gepekeld of gefermenteerd gegeten

bessenwier soort zeewier, en delicatesse in Korea, komt ook voor aan de Belgische kustlijn

eikelzetmeel letterlijk zetmeel van eikels, glutenvrij

meidoornbes besjes van de meidoornstruik, opgelegd in soju

ALLERGENEN

° ei

° gluten

° lupine

° melk

° sesamzaad

° noten

° zwaveldioxine

° selder

° pinda

° mosterd

° vis

° weekdieren

° soja

° schaaldieren



MENU 35

 회 HWE °°  

rauwe zeebaars met gefermenteerde chilisaus, gepekelde okra,
gepekelde daikon, perilla

of

 주먹밥 JUMEOKBAP °°  
assortiment rijstballetjes met gepekelde perilla, gepekeld bonenblad,
gefermenteerde sojabonenpaste

–

 떡국 TTEOKGUK °°°°
rijstcakesoep met Bouchot mosseltjes, wortel, ei, prei, gegrild zeewier

veggi: zonder mosseltjes, met seitan
vegan: zonder mosseltjes en ei, met seitan

of

 닭도리탕 DAKDORITANG ° 
stoofpot met kip, aardappel, wortel, sojasaus,
huisgefermenteerde chilipaste en rijst

반찬 bijgerechtjes om te delen

 도토리묵무침 DOTORIMUK °°  
salade van eikelzetmeel, wortel, wortelloof, rode ui,
sojasaus, chilipoeder, look, perilla olie

  오이소박이김치 OI SOBAGI KIMCHI
kimchi van komkommer met rode paprika, bieslook,
wortel, rode ui, look, chili

땅콩조림 DANGKONG JORIM °° 
pindanoten in sojasaus, rijstsiroop, sesamolie

모자반  김치 MOJABAN KIMCHI
kimchi van bessenwier met ui, look, chili
(het zeewier kan sporen van vis of schaaldieren bevatten)

KOFFIE

ESPRESSO 2,5

ESPRESSO MACCHIATO (espresso met melk) 3

CAPPUCINO (espresso met meer melk) 3,5

DOPPIO (dubbele espresso) 3,5

AMERICANO (doppio met water) 3,5

THEE

KANNETJE MOKJA THEE 4,5

huisgemaakte thee van citroen-gember-kaneel

KANNETJE THEE 4

verveine



APERITIEF

MOKJA COCKTAIL 8

huisgemaakte siroop van Omija bes, soju

ENTRE-DEUX MONTS W BRUT 9 • 46

zuiver, mineraal, fris, bubbel, België

WIJN

QUINTA DA SAPEIRA 6,5 • 33

vol, aromatisch, strogeel, Portugal

FONGOLI BINACOFONGOLI 7,5 • 38

fris, oranje, Italië

EMOTION GRIS 6 • 30,5

fris, rond, mineraal, rosé, Frankrijk

WEINGUT ZULL ZWEIGELT 7,5 • 38

soepel, zachte tannines, rood, Oostenrijk

YIN YANG 7 • 35,5

fijn, subtiel, weinig sulfieten, rood, Frankrijk

SOJU

CHAMISUL SOJU 3 • 18

soju van zoete aardappel en gerst 20,1%

DAEBANGJU PREMIUM SOJU 5,5
soju van rijst 25%

SHARING BITES

 회 HWE °° 12

rauwe zeebaars met gefermenteerde chilisaus, gepekelde okra, perilla

–

 주먹밥 JUMEOKBAP °°  12
assortiment van rijstballetjes met gepekelde perilla, gepekeld bonenblad,

gefermenteerde sojabonenpaste

–

 홍합탕 HONGAPTANG °° 12
Bouchot mosseltjes met gefermenteerde sojabonenpaste,

dipsaus van soja, chili, sesamolie en -zaadjes

SWEET

Sorbet Poire William met sesamnotencrumble, meidoornbes ° 5



BIER

HITE 3

Koreaanse pils 4,3%

licht, blond

SAISON HEILIG HART 4,5

kruidige saison 5,8 %

BERTINCHAMPS 50 cl 7,5

floraal, blond 6,2 %

L'AROGANTE 5,5

zacht bitter, blond 7,2 %

TRIPEL HEILIG HART 5,5
complex, hoppig 7,8 %

SHIIMAKE 5,5

amber, kruidig, met shiitake 9%

BLAUWE CHIMAY 6

donker, krachtig 9%

FRIS

HUISGEMAAKTE LIMONADE 4

Flor de Jamaica (hibiscus), cranberry

HUISGEMAAKTE LIMONADE 5

vlierbloesems, citroen

GIMBER 4,5

Peruviaanse gember, limoen, rietsuiker

FRITZ KOLA 2,5

bevat 50 mg natuurlijke cafeïne

MARIE-STELLA-MARIS BRUISEND WATER  50 cl 4

elke fles draagt bij aan drinkwaterprojecten wereldwijd

VERSE KRUIDENWATER 0,5

KRAANTJESWATER 0,5


