


Aziatische Keuken Oishi is een familierestaurant opgericht in 
Veghel, met een passie voor de keuken uit Azië.

 
Elke maaltijd wordt met liefde en authenticiteit, vers door ons 
gemaakt. Daarom bereiden onze getalenteerde chef-koks de 

maaltijden pas nadat deze besteld zijn.
 

Op deze manier minimaliseren we ook voedselverspilling, wat 
tevens aansluit bij een van onze kernwaarden: duurzaamheid. 
Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar ook voor u als 

klant omdat de maaltijden altijd vers zijn.
 

We vinden het belangrijk om de authenticiteit van ons huis, 
Azië, terug te brengen in de keuken. Daarom maken we 

gebruik van veel producten uit verre landen, maar 
tegelijkertijd gebruiken we in het seizoen ook een hoop 

producten uit onze eigen groentetuin hier in Nederland. 
 

Hierdoor wisselt ons seizoensmenu steeds naargelang de tijd 
van het jaar en kunt genieten van de meest verse en 

authentieke gerechten. Bij de sushibar kunt u zelf live 
meekijken en zien hoe uw sushi wordt gemaakt door onze 

chef-koks.

Oishi Atiatische Keuken Veghel



 Vegetarische Optie
Vegetar i sche Sush i  (3st )

Veggie Wok
Roerbak e ieren en tomaten met  r i j s t  

Sushi  Heaven
Verrass ing ro l l
Sake Dragon

Ikura Ro l l
Za lm Salade Ro l l

 

 Meatlovers
Ossenhaas

Thaise short  r ibs  met  r i j s t  
Lamskote let ten

Soep
Tom Yum Gai  

Chinese Tomaten Soep

Seizoensmenu
 3 ronden 

 3 gerechten per ronde
37,50

Fish Dishes 
Gamba's  Sush i  Ro l l  (3st )

Gestoomde Zeebaars
Thaise v i skoek jes  (3st )

Zalm met  Japanse Yuzu saus

Kids special
 Snack mix  (5st )

Mak i  mix  (9st )
K ip  Loempia 's  (2st )

Volgt u een dieet, heeft u een voedselallergie of eet u vegetarisch? 
Meld het aan ons, wij kijken wat de mogelijkheden zijn.



 S o e p e n

V o o r g e r e c h t e n

B i j g e r e c h t e n  

W o k  g e r e c h t e n  

Bief tataki 

Miso soep 

Zalm tartaar 

Nigiri mix 7st 

Tom yum gai 

Kip gyoza 6st 

Carpaccio 

Tom yum khong 

Gestoomde vis

Zalm tataki 

Sushi van de dag 6st

Chinese tomaten soep 

Sashimi moriwase 10st 

Udon 

Kao Soi 

Pad thai 

Kokosrijst 

Kroepoek 

Witte rijst 

Edamame 

Kao pad thai 

Wok groenten 

Yakitori spies 3st 

Miniloempia´s 5st 

Zoetzure komkommer 

8.00

7.00

10.95

10.95

12.50

9.50

10.50

10.50

6.00

6.00

 6.00

10.50

15.50

Veggie wok 
T

9.50

5.50

6.00

11.50

12.50

12.50

3.50

6.00

5.50

4.50

10.50

4.50

4.00

Chef select 

Chef select 

Thaise kippen soep 

Thaise garnalen soep 

Gefrituurde kip dumpling

Zoete tomaten soep met kip 

Met rucola, pijnboom pitten, zon
gedroogde tomaat en spicy saus 

Gestoomde zeebaars filet in bananen blad 

 
Vraag uw gastheer/gastvrouw voor 
de dagverse sushi 

Japanse gefermenteerde sojabonen soep

Licht geflambeerde bief met teriyaki
saus en gedroogde ui 

Japanse salade met spicy saus en massago 

Licht geflambeerde zalm met teriyaki en 
gedroogde ui 

Sojabonen 

Jasmijn rijst 

Garnalen kroepoek 

Vegetarische miniloempia´s 

Thaise gebakken rijst met ei 

Diverse groenten mix gewokt

Eiernoedels met kip en groenten 

Komkommer met zoetzure smaak 

Japanse kipdij spies met teriyaki saus 

Japanse noedels met bief, groenten en ei 

ofu, ei en diverse groenten in teriyaki saus 

Thaise noedels met kip, taugé, ei en pinda’s 

Jasmijn rijst met kokos melk, rozijnen en cashewnoten

Tempura ebi 
Krokant gefrituurde garnalen 

8.50

Tempura groenten
Krokant gefrituurde groenten 

7.50

Kip Loempia' s 2st
Huisgemaakte Vietnamese loempia's 

5.50

Volgt u een dieet, heeft u een voedselallergie of eet u vegetarisch?  
Meld het aan ons, wij kijken wat de mogelijkheden zijn.

Bief spies 5.00
Teriyaki saus

Thaise viskoekjes 4st 9.50
Pittige Thaise viskoekjes 

Birmese Zeebaars salade 10.50
Zeebaars salade met ui, azijn, en verse 
koriander.



N a g e r e c h t e n

H o o f d g e r e c h t e n  
 

Oishi special 

Wok gamba’s 

Pad kra pauw 

Thaise kipsaté 

Mango sticky rice 

Thaise zeebaars filet

Thaise kokos noedels 

Verrassing uit de keuken 

Dame blanche 

Diverse ijs per bol, met fruit 

Rode curry keuzen uit kip of ei 

Tuna yuzu 150g 

Sake miso 200g 

Thaise short ribs 

Ossenhaas 150g 

Kip masala curry  

Bief masala curry 

7.00

7.00

6.50

6.50

3.50

17.50

14.50

16.50

16.50

16.50

20.50

23.50

20.50

22.50

16.50
 

16.50

16.50 

Chef select 

Thaise plakrijst met kokos saus 

Eiernoedels in kokos saus met kip

Thaise pittige wok kip met ei en rijst

Zeebaars in rode saus met gebakken rijst

Thaise gebakken banaan met kokos saus en ijs 

Thaise kipsaté met gebakken rijst en kroepoek 

Thaise rode curry met seizoen groenten en rijst 

Keuze uit : Vanille | Chocolade | Aardbei  | 
Groene thee 

4st. Black Tiger garnalen in rode curry met 
tomaten, ui en gebakken rijst 

Runde ribs op een Thaise manier gestoomd
incl. kokosrijst 

Noorse zalm met yuzu saus incl. gebakken rijst 

Indiaanse curry met aardappelen  
incl. kokosrijst

Met huisgemaakte teriyaki saus 
en gebakken rijst 

Birmese curry met  pinda
incl. rijst

Licht gebakken tonijn met sesam, 
yuzu saus incl. gebakken rijst 

Pad kra pauw moo 
Thaise pittige wok varkens met ei en rijst

16.50

Lamskoteletten 4st
Met gebakken rijst

20.50

Vegetarisch 

Volgt u een dieet, heeft u een voedselallergie of eet u vegetarisch?  
Meld het aan ons, wij kijken wat de mogelijkheden zijn.

Pittig 



 H o s o m a k i  6 s t  

N i g i r i  2 s t  

Ebi bowl

Tori bowl

Sake maki

Inari maki 

Tekka maki

Tonijn bowl

Unagi maki

Zalm bowl 

Kappa maki

Tamago maki 

Vegetarische bowl

Gamba 

Ama ebi 

Ebi nigiri 

Inari nigiri 

Sake nigiri 

 
Tobiko 3st 

Unagi nigiri 

Maguro nigiri

Tamago nigiri 

Zalm 4st

Tonijn 4st

Sashimi mix 20st

Zalm mango 

Geflambeerde bief 

Geflambeerde zalm 

Geflambeerde tonijn Poké bowl  

Sash imi  
15.00

4.00

15.00

15.00

5.50

5.50

15.00

15.00

5.50

6.50

6.50

 4.00

 3.20

 3.20

 4.00

 3.60

 3.80 

 4.00 

4.00

 4.00

 3.80

3.75

3.75

5.00 

7.50 

9.00 

27.50

Tofu 

Zalm 

Tonijn 

Paling 

Omelet 

Komkommer 

edamame | wortel | komkommer | avocado | mais |
omelet | zeewier | wassabi mayo 

edamame | wortel | komkommer | avocado | mais |
spicy saus 

edamame | wortel | komkommer | avocado | mais |
spicy saus 

edamame | wortel | komkommer | avocado | mais  |
teriyaki | mayo

edamame | wortel | komkommer | avocado | mais |
teriyaki | mayo

Tofu 

Zalm

Tonijn 

Paling 

Omelet 

Grote garnaal 

Zalm met vis eitjes

Zoet water garnaal 

Zout water garnaal 

Vegetarisch 

Volgt u een dieet, heeft u een voedselallergie of eet u vegetarisch?  
Meld het aan ons, wij kijken wat de mogelijkheden zijn.

Pittig 



 Uramaki 8st 

 F r i e d  r o l l  5 s t

O i s h i  r o l l  8 s t

Niku roll 

Crispy ebi 

Crispy roll 

Crispy tori 

Sakura roll 

Tori mango

Spicy zalm 

Spicy tonijn 

Rainbow roll 

California roll 

Zalm mango roll

Veggie furikakel

King roll 

Fried ebi 

Ikura roll 

Izumi roll 

Kaburi roll

Keigan roll

Fried sake 

Fried tuna 

Dragon roll

Sake dragon

Fried chicken

Keigan dragon 

Fried Vegetarisch 

Rainbow cheese roll 

 14.00

15.00

 14.50

14.50

13.00

14.50

15.00

14.00

 14.50

10.50

13.50

 14.50

 9.00

9.00

16.00

9.00

16.00

9.00

16.00

16.00

18.50

16.00

18.50

16.00

16.00

9.00

Inside: garnaal | avocado 
topping: crispy | teriyaki | mayo

Inside: kani | avocado | omelet | 
topping: massago | japanse mayo

Inside: geflambeerde zalm | avocado
| topping: kiemen | ikura 

Inside: kip | komkommer | 
topping: mango | mango saus | crispy

Inside: zalm | komkommer | 
topping: mango | mango saus | crispy 

Inside: kip | komkommer |
topping: spicy poeder | teriyaki | mayo

Inside: crispy | avocado | zeewier poeder
| topping: Japanse mayo

Inside: omelet | avocado | wortel | asperge |
topping: wassabi mayo | wassabi furikakel 

Inside: kani | avocado | komkommer |
topping: zalm | tonijn | zeebaars | ikura | mayo

Inside: zalm | avocado | 
topping: spicy poeder | zalm | spicy saus | crispy

Inside: tonijn | avocado | 
topping: spicy poeder | tonijn | spicy saus | crispy 

Inside: bief | asperge | 
topping: spicy poeder | gedroogde ui | lente ui | rode 
peper 

Zalm met komkommer en teriyaki saus 

Tonijn met komkommer en teriyaki saus 

Garnaal met komkommer en teriyaki saus

Japanse kipdij met komkommer en teriyaki saus

inside: garnaal | avocado | roomkaas | 
topping: kani | teriyaki | mayo | vermicelli | massago

Inside: garnaal | avocado | 
topping: bief | gedroogde ui | lente ui | rode peper | teriyaki 

Inside: garnaal | avocado | 
topping: paling | gedroogde ui | teriyaki | rode peper 

Inside: zalm | avocado | 
topping: paling | gedroogde ui | lente ui | rode peper | teriyaki 

Inside: gekookte gamba’s | avocado |
topping: gekookte gamba’s | cocktail saus | vermicelli |

Omlet, wortel, asperges, komkommer en teriyaki saus 

Inside: omelet | avocado | kani |
topping: | geflambeerde coquille | cocktail saus | vermicelli 

 
Inside: kani | avocado | omelet | 
topping: geflambeerde zalm | kiemen | ikura | teriyaki | mayo 

Inside: kani| omelet | avocado |
topping: zalm | tonijn | zeebaars | avocado | ikura | mayo 

Inside: garnaal | avocado | 
topping: geflambeerde zalm | teriyaki | mayo | massago| lente ui 

4st 8st

6.50

6.50

6.95

7.50

7.50

7.00

7.00

7.50

7.95

7.95

7.50

7.50

Dragon cheese roll 16.00
Inside: zalm | avocado | 
topping: Geflambeerde kaas | japanse mayo | teriyaki | vermicelli 

Oishi Roll 16.00
Inside: gefrituurde surimi | avocado | 
topping: garnaal | vermicelli | japanse mayo | teriyaki saus 



S u s h i  M i x  X X L  

S u s h i  e n  S a s h i m i  D e l u x e  

 100

150

3st tobiko 
3st Ikura 
3st sake nigiri 
3st tonijn nigiri 
3st zeebaars nigiri
6st sake tobiko 
8st spicy zalm 
8st california 
8st zalm ikura roll 
8st dragon roll 

3st ikura 
6st sake tobiko
6st sashimi zalm 
6st sashimi tonijn
6st ebi sashimi 
6st ama ebi sashimi
8st izumi roll 
8st sake dragon roll
8st rainbow cheese
8st crispy ebi roll 
5st fried ebi 

O i s h i  S u s h i  M i xSushi Mix om samen te genieten 

2st Gamba Nigiri
3st Tobiko 
4st King Roll
4st Sakura 

6st Tamago Maki
2st Inari Nigiri
4st Cripsy Roll
4st Veggie Furikake

M i x  1  M i x  2   22.95  20.95

4st Sake Dragon
4st Rainbow Cheese
4st Crispy Ebi 
4st Spicy Zalm

M i x  3   35.95

2st Tamago Nigiri
2st Inari Nigiri
6st Chuka Maki
6st Avocado Maki
8st Verrasing Roll
8st Veggie Futo
8st Veggie Furikake

M i x  4  37.95

6st Fried Chicken
6st Fried Ebi
8st Spicy Zalm
8st King Roll
3st Tobiko Zalm
3st Tobiko Tonijn

M i x  5   50.95

8st Zalm Ikara Roll
8st Kaburi Roll
8st California Roll
8st Spicy Tonijn

M i x  6   55.95



Appelsap

Grolsch Radler Citroen 0.0% 4.50

K O F F I E T H E E

Espresso

Cappuccino

Koffie

Latte Macchiato

Italiaanse Koffie

Ierse Koffie 

Spaanse Koffie

Franse Koffie 

3.25

3.35

4.35

4.25

4.50

8.00

8.00

8.00

8.00

Dubbele Espresso

Thee

Verse Munt Thee

Chinese Jasmijn Thee

Japanse Groene Thee

Gember Thee

3.25

3.75

3.75

4.75

4.75

F R I S
Pepsi

Pepsi Max

Lipton Green

Lipton Sparkling

Rivella

Cassis

Sisi

7up

Bitter Lemon

Tonic

Ginger Ale

Thaise Ice Coffee

W A T E R

Sourcy Blauw

Sourcy Rood

Sourcy Blauw 0.75cl

Sourcy Rood 0.75cl 

3.25

3.25

3.50

3.50

3.50

6.00

7.50

6.50

6.50

6.50

6.50

4.50

6.50

3.00

6.00

3.00

6.00

B I E R

Asahi Super Dry 50cl

Grimbergen Blond

Asahi Super Dry

Grimbergen Blanche

Grimbergen Tripel

Grimbergem Dubbel

Grolsch 0.0%

Grolsch Radler Citroen

Grolsch Puur Weizen

4.80

3.75

3.25

3.25

3.25

3.25

3.25

3.25

3.25 Sapporo 7.50

Kirim 7.50



 

EPICURO PINOT GRIGIO, 
Heerlijk rijpfruit van perzik en peer zijn

mooi aanwezig in deze wijn. Op de

achtergrond proef en ruik je witte roos. 

25.00

LAURENT MIQUEL PERE ET FILS 
SAUVIGNON BLANC, FRANCE 
Een fijne zuivere witte wijn gemaakt van 

de Sauvignon Blanc druif. Fruitige frisse 

wijn met hints van witte bloesem.  

26.00

OXFORD LANDING ESTATES 

CHARDONNAY, AUSTRALIA
Aroma's van verse perziken, citrus en 

honingmeloen. De wijn heeft een goede 

srctuur en in de smaak verse 

citrusvruchten.

32.50

YALUMBA THE Y SERIES 

VIOGNIER, AUSTRALIA 
Aromatische wijn met grapefruit, 

citroengras en bloemige kamperfoelie. 

Rijk, zijdezacht met een verfijnde 

frisheid.

30.00

DOMAINE LANGLOIS-CHATEAU
SAUMUR BLANC, FRANCE
De wijn is droog, fris en toegankelijk. In

de smaak herkennen we rijp tropisch

fruit, veel bouquet en een mooie balans.  

W I T T E  W I J N E N  

LANGLOIS-CHATEAU SANCERRE, 
FRANCE
Expressieve neus, typerend voor het 
druivenras. Tonen van citroen en exotisch 
fruit. Fris en een mooie zuurgraad met een 
lange afdronk. 

37.50

ALTE REBEN RIESLING TROCKEN, 
MARKUS MOLITOR, GERMANY
Mooie lichte en complexe droge Riesling 
met iets rokerig en kruidig. Delicaat, tonen 
van witte bloemen en wat kruiden. 

40.00

CHANSON CHABLIS 1ER CRU 
MONTMAINS, FRANCE  
In de zuivere geur herkennen we citrusfruit, 
bloemen en een licht minerale toets. 
De smaak wordt 
gedomineerd door rijp, fris fruit met hint van vanille.  

DOMAINE RENÉ MURÉ  PINOT 
BLANC LES IRIS, FRANCE
In de zuivere geur herkennen we citrusfruit, 
bloemen en een licht minerale toets. 
De smaak wordt 
gedomineerd door rijp, fris fruit met hint van vanille.  

 

EPICURO SALICE SALENTINO, 

ITALY 
Intense dieprode kleur. Volle vlezige rode 

wijn met aroma's van rood fruit, maar 

ook pruimen, tabak en leer. Robuuste

wijn. 

25.00

LAURENT MIQUEL PÈRE
 ET FILS MERLOT, FRANCE 
Een klassieke Franse Merlot; rijp, vol en

glad met heerlijke bessenaroma's en een

vleugje eiken. 

26.00

YALUMBA THE Y SERIES SHIRAZ, 

AUSTRALIA
Deze elegante rode wijnheeft een diepe, 

donkere kleur. In de geur herkent u rood 

fruit en specerijen. Subtiele hint van 

Amerikaanse Eik. 

30.00

RAM'ON BILBAO RIOJA CRIANZA, 

SPAIN
Een prachtige, rijke, rode wijn van 

Ram'on Bilbao. De Crianza ruikt en 

smaakt naar zwart fruit, pruimen, 

kruiden en kokos. 

 

ERRASZURIZ MAX RESERVA
PINOT NOIR, CHILLI 
Deze prachtige wijn openbaart aroma's 

van rood fruit, hints van rozemarijn, 

rozenbottels en zelfs champign 

SALENTEIN BARREL SELECTION
MALBEC, ARGENTINA
Geniet van de heerlijke geuren en aroma's
van rood fruit, bramen, pruimen, chocolade
en vanille en vervolgens een prachtige
afdronk.

FARINA VALPOLICELLA RIPASSO
CLASSICO SUPERIORE, ITALY
Fruittonen van pruim en kersen jam geven
identiteit aan een fijne balans van tannine,
frisse zuren en zoet. Op de achtergrond
komen tonen van intense peper, leer en
gember tot uiting. 

LAURENT MIQUEL PERE ET 
FILS ROSE, FRANCE
Fruitaroma's van aardbei en rode bessen
 geven vulling aan een heerlijk zomers glas wijn. geen 18 , geen alcohol

5.50

5.75

50.00

32.50

35.00

R O D E  W I J N E N

5.50

5.75

32.50

6.00

36.00

37.95

40.00

R O S E

5.75 26.00

CAVA CLOS AMADOR BRUT 
RESERVA DELICAT
Een aangenaam droge Cava met elegante 
belletjes. Fruitig en fris met aroma's van citrusfruit.

M O U S S E R E N D E  W I J N E N

6.75 29.95

BOLLINGER SPECIAL CUVÉE BRUT
Prachtige goudgele Champagne. Gerijpt, 
complex en rijk van smaak met tonen van 
o.a. toast, caramel, walnoten en peer. 

37,5cl

73.7575cl

37.75

https://www.bollingershop.nl/bollinger-special-cuvee-brut-in-luxe-geschenkdoos


 

WHISKY SOUR
Rijke zijdezachte gemixte cocktail met Dewar's White Label, 

limoen & suikersiroop.  

9.00

ESPRESSO MARTINI 
 Verrukkelijke mix van 42Below Vodka, koffie liqueur, 
espressokoffie en Arabische koffie maakt het een drankje van 
een hoge kwaliteit. 

9.00

PASSION  FRUIT MARTINI
Geniet van de tropische smaak van Passievrucht, 

gecombineerd met citrus, 42 BELOW Vodka en een zoete 

vleugje van vanille. 

9.00

CLASSIC MOJITO
Klassieke Cubaanse drank met Bacardi Carta Blanca Rum, 

Crème de Cassis, munt & limoensap.

9.00

BERRY MOJITO
Een fruitige twist van klassieke mojito Bacardi Carta Blanca 
Rum, Crème de Cassis, munt & limoensap.

9.00

GIN GARDEN 
Simpel en verfrissend: cocktail met Bombay Saaphire-gin, 
vlierbloesemlikeur en limoensap. Voor de echte 
ginliefhebbers.  

9.00

RUM PUNCH
Klassieke rumcocktail met de ultieme combinatie van Bacardi 
Carta Blanca-rum, frisse limoen en suiker.

9.00

BLUE LAGOON
Prachtige blauwe cocktail met Blue Curaçao, Vodka, 7up en 
citroen.

9.00

PARADISE
Tropische drank met Ananassap, malibu, blue Curaçao, 
granaatappelsap voor een frisse gevoel.

9.00

ZOETZURE MOJITO
Geniet van de smaak van Granaatappelssap, 7up, spa rood, 
limoen en munt

8.00

OISHI MOCKTAIL
Speciaal in-house mocktail met Tonic, frambozen siroop en 
munt. 

8.00

 

CLASSIC BROWN - JUNMAI 

SAKE 
Deze sake heeft een zacht, rond 

mondgevoel.

32.00

CLASSIC BROWN - JUNMAI 

SAKE (WARM)
Deze sake heeft een zacht, rond 

mondgevoel.

 

MINATOYA TOSUKE - JUNMAI 
DAIGINJO SAKE 
De smaak bevat abrikozen, perzik en 

rozenwater. 

35.00

SPARKLING UMESU - 

PRUIMENWIJN
Perfecte balans in zoet-zuur, erg 

verfrissend. 

 

JOZEN SPARKLING - SPARKLING 

SAKE
Een smaakvolle sprankelende sake. 

 

NIKKA WHISKY
Deze Een echte ster van wereldformaat.  

Geuren van bloemen, fruit en 

sinaasappel. Heeft een stevige eikenhout

smaak. 

MUSCAT DE RIVESALTES BLANC
Frisse, zoete witte wijn met heerlijke aroma's van citrusvruchten, 
exotische vruchten, persik en abrikoos.

 

SOJU CLASSIC  13.00

SOJU AARDBEI 13.00

SOJU PRUIMEN 13.00

SOJU DRUIVEN 13.00

SOJU GRAPEFRUIT 13.00

Oishi Cocktails, Sake 
& Soju  

geen 18 , geen alcohol

C O C K T A I L

S A K E

32.00

D E S E R T  W I J N
5.75

9.75

6.75

6.75

7.50

6.75

S O J U
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

7.75




