
      Restaurant Uma 
        Minderbroederstraat 3 

       1811 LN Alkmaar 
       Tel: 072 520111        

WWW.RESTAURANTUMA.NL 

Lunch  
 12.30 uur t/m 16.00 uur 

 

Bestellen van de kleine lunchkaart  
is mogelijk tot 15.30 uur. 

 

Diner all you can eat (2,5 uur) 
16.30 uur t/m 22.30 uur 

 

Maandag t/m woensdag € 25,50* 
Donderdag t/m zondag € 26,50* 

 

Kinderen 4 t/m 10 jaar € 13,25*  diner 
 

*Alle menu prijzen zijn exclusief dranken. 
* Tenminste een (fris)drank consumptie p.p. verplicht. 
*Op feestdagen is het weekend tarief van toepassing. 
* Beide Kerstdagen geldt een nader te bepalen tarief. 

Het meest uitgebreide ALL YOU CAN EAT restaurant  
van de hele regio! 

95. beef onion roll 
4 stuks + € 2,- 

96. tempura avocado roll 
4 stuks + € 2,- 

93. rainbow roll  
4 stuks + € 2,- 

94. sizzeling salmon roll 
4 stuks + € 2,- 

97. barbeque chicken 
+ € 2,50 

98. sichuan bief 
+ € 2,50 

WOK & DEEP FRIED DISHES 

GRILLED & FRIED DISHES 

SPECIAL INSIDE OUT MAKI 

SWEETNES 

DESSERT (MAX 1 PER PERSOON) 

 U kunt in 2,5 uur tijd onbeperkt van onze kaart bestellen.  

De bestellingen kunt u zelf invullen in de tablet. 

 Per ronde kunt u maximaal 5 items per persoon bestellen.  

Er kan alleen nogmaals besteld worden, indien de vorige be-

stelling geconsumeerd is. 

 Verspillingen worden niet gewaardeerd. Bestel dus alleen 

zoveel u kunt eten. Restanten als gevolg van overbestelling 

worden in rekening gebracht. Sushi’s € 1,00 per stuk,  

salade, appetizers & warme gerechten € 2,00 per Item. 

68. geroosterde eend 67. geroosterde buikspek 66. cha siu 
92. fruit 91. gebakken banaan 90. sesam balletjes 

71. foe yong hai 70. groenten mix 69. champignons 

74. bief knoflook 73. kip zoet zuur 72. knoflook garnalen 

77. chili garnalen 76. bief chili 75. chili chicken 

89. creme garnalen 88. coquilles + € 2,- 87. gamba’s 

86. rib eye  85. Gebakken vis 84. kip terriyaki 

80. lams rack 79. opgerolde bief 78. teppanyaki biefblokjes 

83. gepaneerde garnalen 82. gepaneerde kip 81. aardappel koekjes 

99. Dessert 1 
Vanille ijs, creme brulee, spekkoek 

100. Dessert 2 
Soesjes, zwarte sesam ijs, chocolade taart 

101. Dessert 3 
Brownie, groene thee ijs, tompouche 



40. gegrilde ossenhaas (tataki) 

42. soja bonen 43. zoet zure komkom-
mer 

41. japanse zeewier salade 

44. kip salade 

24. california 
maki 2 st. 

25. spicy tuna  
maki 2 st. 

26.  spicy zalm 
maki 2 st. 

27. zalm avocado 
maki 2 st. 

28. mango zalm 
maki 2 st. 

29. garnaal ma-
ki 2 st. 

30. crispy chicken 
maki 2 st. 

31. crispy maki 
2 st. 

32. carpaccio  
maki 2 st. 

33. unagi maki 
2 st. 

35. komkommer 
maki 3 st. 

36. zalm maki 
3 st. 

37. avocado maki  
3 st. 

38. tonijn maki  
3 st. 

39. zoete omelet  
maki 3 st. 

1. zalm nigiri 2. tonijn nigiri 3. zoete omelet 
nigiri 

4. garnaal nigiri 

5. krab nigiri 6. zoete tofu 
nigiri 

7. avocado ni-
giri 

8. paling nigiri 

9. ossenhaas 
nigiri 

10. flamed zalm 
nigiri 

11. flamed tonijn 
nigiri 

12. flamed gar-
naal nigiri 

13. visei  
gunkan 

14. mais   
gukan 

15. zeewier  
gunkan 

16. spicy tuna  
gunkan 

17. zalm  
gunkan 

18. california 
temaki  

21. tonijn 
temaki 

19. zalm 
temaki 

22. zalm sashimi 
5 st. € 2,50 

23. tonijn sashimi 
5 st. € 4,50 

45. gebakken rijst 46. gebakken udon 47. mihoen 

50. miso soep 49. tomaten soep 48. kroepoek 

53. kip nugget 52. frikandel 51. patat 

56. bief spies 55. garnaal spies 54. kip spies 

59. mini loempia 58. mosselen 57. gegrilde witvis 

62. hot wings 61. ebi fry 60. patato garnalen 

65. gegrilde sliptong 64. gegrilde zalm 63. kip gyoza 

NIGIRI & FLAMED NIGIRI 

GUNKAN 

TEMAKI 

SASHIMI 

SALADS 

MAKI / INSIDE OUT MAKI SIDE DISHES 

GRILLED AND FRIED DISHES 

20. avocado 
temaki  

34. Gefrituurde 
zalm maki 4st. 
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      Restaurant Uma 
        Minderbroederstraat 3 


       1811 LN Alkmaar 
       Tel: 072 520111        


WWW.RESTAURANTUMA.NL 


Lunch  
 12.30 uur t/m 16.00 uur 


 


Bestellen van de kleine lunchkaart  
is mogelijk tot 15.30 uur. 


 


Diner all you can eat (2,5 uur) 
16.30 uur t/m 22.30 uur 


 


Maandag t/m woensdag € 25,50* 
Donderdag t/m zondag € 26,50* 


 


Kinderen 4 t/m 10 jaar € 13,25*  diner 
 


*Alle menu prijzen zijn exclusief dranken. 
* Tenminste een (fris)drank consumptie p.p. verplicht. 
*Op feestdagen is het weekend tarief van toepassing. 
* Beide Kerstdagen geldt een nader te bepalen tarief. 


Het meest uitgebreide ALL YOU CAN EAT restaurant  
van de hele regio! 


95. beef onion roll 
4 stuks + € 2,- 


96. tempura avocado roll 
4 stuks + € 2,- 


93. rainbow roll  
4 stuks + € 2,- 


94. sizzeling salmon roll 
4 stuks + € 2,- 


97. barbeque chicken 
+ € 2,50 


98. sichuan bief 
+ € 2,50 


WOK & DEEP FRIED DISHES 


GRILLED & FRIED DISHES 


SPECIAL INSIDE OUT MAKI 


SWEETNES 


DESSERT (MAX 1 PER PERSOON) 


 U kunt in 2,5 uur tijd onbeperkt van onze kaart bestellen.  


De bestellingen kunt u zelf invullen in de tablet. 


 Per ronde kunt u maximaal 5 items per persoon bestellen.  


Er kan alleen nogmaals besteld worden, indien de vorige be-


stelling geconsumeerd is. 


 Verspillingen worden niet gewaardeerd. Bestel dus alleen 


zoveel u kunt eten. Restanten als gevolg van overbestelling 


worden in rekening gebracht. Sushi’s € 1,00 per stuk,  


salade, appetizers & warme gerechten € 2,00 per Item. 


68. geroosterde eend 67. geroosterde buikspek 66. cha siu 
92. fruit 91. gebakken banaan 90. sesam balletjes 


71. foe yong hai 70. groenten mix 69. champignons 


74. bief knoflook 73. kip zoet zuur 72. knoflook garnalen 


77. chili garnalen 76. bief chili 75. chili chicken 


89. creme garnalen 88. coquilles + € 2,- 87. gamba’s 


86. rib eye  85. Gebakken vis 84. kip terriyaki 


80. lams rack 79. opgerolde bief 78. teppanyaki biefblokjes 


83. gepaneerde garnalen 82. gepaneerde kip 81. aardappel koekjes 


99. Dessert 1 
Vanille ijs, creme brulee, spekkoek 


100. Dessert 2 
Soesjes, zwarte sesam ijs, chocolade taart 


101. Dessert 3 
Brownie, groene thee ijs, tompouche 





