
SOEPEN 

BAGUETTE 

TOSTI’S 

FRIET 

MAALTIJDSALADE 

Maaltijdsalade Veggie                                                              €10,95 

Maaltijdsalade Tori katsu                                                                      
met krokante kip 

€11,95 

Maaltijdsalade Speklapjes                                                               
met gerookte spekjes 

€11,95 

Maaltijdsalade Ebi tempura 
met gefrituurde garnalen 

€11,95 

Maaltijdsalade Schrimp                                                                                  
met gegrilde garnalen  

€12,95 

Maaltijdsalade Carpaccio                                                                        
met rund carpaccio 

€12,95 

Maaltijdsalade Salmon                                                                                     
met gerookte zalm 

€12,95 

Maaltijdsalade Tuna                                                                                               
met tonijn salade 

€12,95 

Al onze maaltijdsalade geserveerd                                             

met brood en boter 

Bij Tosti’s keuze uit wit of bruin brood 

Baguette Gezond 
met ham/kaas, gemengde sla, komkommer,                                                               

tomaten, eieren en dressing 

€6,50  

Baguette Omelet 
gemengde sla, omelet, spek, gesmolten               

kaas en dressing 

€7,95  

Baguette Tori katsu 
gemengde sla, krokante kip en chilisaus 

€7,95  

Baguette Teriyaki chicken 
gemengde sla, teriyaki kip, teriyaki saus 

€7,95  

Baguette Hete kip 
gemengde sla, hete kip, paprika, chilisaus 

€7,95  

Baguette Peking duck 
gemengde sla, gegrilde eend,                           

en hoisin saus 

€8,95  

Baguette Zalm 
gemengde sla, gerookte zalm, eieren,                                                                  

roomkaas, en honingmosterd dressing 

€8,95  

Baguette Carpaccio 
gemengde sla, carpaccio, kaas,  

pijnboompitten, rucola en balsamico 

€8,95  

Baguette Bigpan 
gemengde sla, dunne gesneden beef,                    

Bigpan saus 

€9,50  

   

Friet met saus  €2,95 

Friet Teriyaki kip                                                                        €7,50 

Friet Hete kip €7,50 

Friet Taco (100% rundvlees)                                      €7,50               

Friet met Tori karaage                  

en salade 

€7,95 

Friet met Panga filet                   

en salade 

€7,95 

Tomaten soep                               
met stokbrood en boter 

€4,95 

Japanse Miso soep €3,25 

Tosti ham kaas €5,75 

Tosti Hawaï €6,50 

Tosti Omelet met spek €6,95 BIGPAN                                                            
lunch. Diner. Bar.                                                                                                       

Asian-fusion  

Openingstijden 

Maandag van 13:00-22:00 

Dinsdag t/m zaterdag van 12:00-22:00 

Zondag van 16:00-22:00 

Koopzondag van 12:00-22:00 

 

Molenbeekstraat 10 

6131 EG Sittard 

Tel: 0462047880 

www.big-pan.nl 

Heeft u allergie? Meld het ons!!! 

SHARE YOUR                                                                                                                   

BIGPAN MOMENT 

@BIGPAN SITTARD 

Bij baguette keuze uit wit of bruin  



Kimchi                                                           
(gefermenteerde Chinese kool)  

€2,75 

Wakame salade zeewier €3,50 

Edamame (sojabonen) €3,75 

Zoetzure komkommer €2,95 

Springrolls (8 stuks)  €3,50 

Vietnamese loempia (2 stuks) €3,80 

Inktvisringen (8 stuks)  €4,75 

Ebi tempura (3 stuks garnalen) €4,50 

Sesame balls (6 stuks) €4,20 

Gyoza (5 stuks Dumplings) €4,50 

Spicy Gyoza (5 stuks) €4,50 

Tori katsu (krokante kip) €5,50 

Tori karaage (krokante kip stuks)                                                                                               €5,95 

Spicy Tori karaage  €5,95 

Yakitori (3 kip stokjes)  €4,50 

Lamspiesjes (3 stokjes)  €5,75 

Takoyaki (octopus balletjes) €4,80 

Spareribs €5,95 

   

  TEISHOKU 
Veggie Curry €12,50                   

Chicken Curry €12,50                   

Ebi Curry €13,50                   

Gyoza Teishoku €12,50                   

Teriyaki Teishoku €13,50                   

Gyoza & karaage Teishoku €13,50                   

Peking duck Teishoku €15,50                   

Spiesjes Teishoku €15,50                   

Unagi Teishoku €17,50                   

Chicken sushi Teishoku €17,50                   

Ebi sushi Teishoku €17,50                   

Al onze Teishoku geserveerd met salade, soep, mini loempia 

SIDE DISHES DONBURI 
Teriyaki don                                              
witte rijst met teriyaki kip 

€8,50 

Buta don                                                  
witte rijst met dun gesneden vlees 

€8,50 

Tori karaage don                                          
witte rijst met kipstukjes 

€8,50 

Oyako don                                                       
witte rijst met kip en een zacht ei 

€8,50 

Gyu don                                                                
witte rijst met beef 

€10,50 

Ebi don                                                       
witte rijst met garnalen 

€10,50 

Salmon don                                                    
witte rijst met zalm 

€10,50 

Tofu don                                                       
witte rijst met tofu 

€8,50 

Teriyaki Chicken Ramen                         
met teriyaki kip, zacht ei 

€10,95 

Classic pork Ramen                         
met spek, zacht ei 

€10,95 

Spicy kimchi Ramen                             
met kimchi, rundgehakt, zacht ei 

€11,95 

Beef Ramen                                                  
met beef, zacht ei 

€11,95 

Ebi & karaage Ramen                               
met garnalen, kip stuks, zacht ei  

€11,95 

Seafood Ramen                                     
met zeevruchten, zacht ei 

€12,95 

Peking duck Ramen                             
met gegrilde eend, zacht ei 

€12,95 

Veggie Ramen                                   
met tofu 

€10,95 

Soba only                                                                    
noedels met groenten 

€7,50 

Tofu soba                                                                      
noedels met tofu 

€10,50 

Tori katsu soba                                                               
noedels met krokante kip 

€10,50 

Teriyaki Chicken soba                                              
noedels met teriyaki kip 

€10,50 

Fried fish soba                                                          
noedels met panga filet 

€10,50 

Salmon soba                                                               
noedels met zalm 

€11,50 

Beef soba                                                                    
noedels met beefstukjes 

€11,50 

Peking Duck soba                                                               
noedels met gegrilde eend 

€11,50 

Unagi soba                                                                    
noedels met gegrilde paling 

€13,50 

RAMEN 

YAKISOBA 

POKÉ PAN 

Poké pan Chicken                                                    
met krokante kip    

€9,50 

Poké pan Fried Fish                                                   
met witte vis 

€9,50 

Poké pan Salmon                                                      
met zalm 

€9,95 

Poké pan Spicy Salmon                                              
met gemarineerde zalm 

€9,95 

Poké pan Ebi tempura                                             
met gefrituurde garnalen 

€9,95 

Poké pan Schrimp                                                   
met garnalen 

€9,95 

Poké pan Unagi                                                         
met gegrilde paling 

€11,95 

Poké pan Veggie                                                      
met zoete tofu 

€9,50 


