
Japanse show cooking 
door topchef Norio Watanabe

WE BRENGEN 
 HET LAND VAN DE RIJZENDE ZON  

LIVE TOT BIJ U

和食





Compass Group Belgium zorgt voor een unieke smaaksensatie. 

Japanse gerechten worden à la minute klaargemaakt met  
authentieke ingrediënten. Dat gebeurt op maat van uw wensen.
 
U kiest zelf hoe lang u deze show cooking wenst: van 1 tot 3 
dagen (di, woe of do) met elke dag een ander thema.

Dit unieke pop-up concept laat zich ideaal proeven tijdens  
speciale events, bij directielunches en andere gelegenheden. 

Onze topchef Norio garandeert u een zinnen prikkelende,  
culi naire ervaring!

VERWEN UW BEZOEKERS MET NIEUWE
SMAKEN UIT DE JAPANSE KEUKEN





麺 Noodles
• Ramen of Japanse noodles worden à la minute geser-

veerd met een smaakvolle bouillon op basis van verse 
groenten, vlees, vis of een vegetarische variant.

• Udon noodles op basis van tarwe, vergezeld met verse 
groenten, vlees, vis of vegetarisch, worden warm of koud 
geserveerd. 

• Soba noodles gemaakt met boekweitmeel, laten zich 
kenmerken door een lichte nootachtige toets. De bijho-
rende soba soep maakt het geheel compleet.

本物の味 Authentieke maaltijden 
Ontdek de Japanse authentieke recepturen, traditioneel 
klaargemaakt door onze chef:

• Chicken Teriyaki: een malse gelakte kipfilet met een 
smakelijke teriyakisaus.

• Curry Rice bowl: een Japanse curry met rundvlees, kip of 
varkensvlees. Een vegetarische variant is ook mogelijk. 

• Ginger pork: sneetjes varkensvlees met een heerlijke  
Japanse saus op basis van gember, dashi, soya en mirin. 

Alle gerechten worden afgewerkt met smaakvolle garnituren 
en rijst.

Een gevarieerd sushi assortiment laat uw bezoekers kennis-
maken met heerlijke verse vis in combinatie met sushirijst, 
klaargemaakt volgens Japanse traditie. Onze chef maakt 
voor u diverse creaties zoals Maki, Temaki, Uramaki, Nigiri, 
Sushi Bowl, met als garnituren Soya, pittige Wasabi, Gember 
en Daikon. 

鮨、刺身 Sushi & Sashimi

UMAMI ERVARING IN DRIE THEMA’S





Prachtige Japanse decoratie, bowls, borden, diverse 
serveerschalen, eetstokjes en andere accessoires 
maken deze ervaring helemaal compleet.

We voorzien tevens al het keukenmateriaal, promo-
tiebanners en twee recepturen in drie talen.

Deze Japanse show cooking zorgt voor een unieke 
beleving, een onvergetelijke ervaring die iedereen 
bekoort.

FULL JAPANESE STYLE

MEER WETEN?

Neem contact op met uw 
Operations Manager van 
Compass Group om deze 
show cooking in te plan-
nen en wij zorgen voor 
een unieke experience.

www.compass-group.be



NORIO WATANABE - TOPCHEF UIT JAPAN

Wist u dat Unesco de Japanse keu-
ken in 2013 erkend heeft als onder-
deel van het immaterieel cultureel 
erfgoed van de mensheid? 

De traditionele Japanse keuken 
wordt ook ‘washoku’ genoemd. Ze 
verrast en verwondert ontelbare 
harten. Het is een rijke combinatie 
van knowhow en kennis.

Norio Watanabe is een gerenom-
meerde chef uit het land van de rij-
zende zon. 

Hij werkte 15 jaar in Detroit om de 
Japanse keuken te promoten in de 
VS. Sinds 2006 was hij verantwoor-
delijk voor training, menu-enginee-
ring en kwaliteit in de Compass-test-
keuken in Tokio.

Dankzij Norio Watanabe bezorgen 
we u een gezonde en authentieke 
Japanse taste experience.


