
 

 

Lima Love  
by Nikkei Antwerp

Traditioneel 
 

Voorgerechten 
 

Papa Rellena / Gevulde aardappel €10 
Een typisch gerecht uit Peru dat over heel het land 

wordt gegeten.Heerlijk gekruid gehakt omgeven 
met aardappelpuree  in de vorm van een bolletje die 

vervolgens gefrituurd wordt. 2 stuks  
 

Hoofdgerechten 
 

Seco de carne/Koriander Stoofpotje €25 
Een oud en typisch gerecht uit de Peruaanse keuken 

met duidelijke Arabische invloeden. Vroeger ook 
wel Seco Tajim genoemd. Mals rundsvlees in een 

stoofpotje met koriander, wortel, erwtjes en 
aardappel. 

Sidedishes: witte rijst en witte bonen 
 

Sudado de pescado / visstoofpotje €21,50 
Een visstoofpotje uit het noorden van Peru. Zachte 
witte vis met tomaat en paprika in een sausje van 

aji amarillo. 
Sidedish: gebakken cassave 

 
Lomo Saltado/ Gewokte rundsvlees €25 

Het bekendste gerecht uit de Chifa keuken, dit is de 
NIKKEI equivalent met Chineese invloeden. Malse 

stukjes Angus beef gaan in de wok met soja, 
tomaat, rode ui en aji amarillo. 

Sidedishes: witte rijst en gebakken aardappelen. 
 

Carapulcra / Varkensstoofpotje €19,50 
Een oud Andesgerecht dat al eeuwenlang wordt 

bereid door zowel Quechua-volkeren als Aymara-
volkeren in Peru. Het is een stoofpot van 

varkensvlees met gedehydrateerde aardappel, 
pinda’s en aji panca. 
Sidedish: witte rijst 

Nikkei 
 

Ceviches 
 

Ceviche clasico €15 
Een klassieker uit de Peruaanse keuken. 

Witte vis in een frisse marinade van limoensap. De 
ceviche wordt geserveerd met zoete aardappel, 

witte mais en rode ui. Door Japanse invloed wordt 
de ceviche nu rauwer gegeten. 

 
Ceviche Nikkei €18 

Een variatie van de ceviche clasico waar je de 
Japanse invloed helemaal proeft. Met tonijn, soja, 

avocado, zoete aardappel en gepofte quinoa. 
 

Sushi 
 

Acevichado €15 
Panko garnaal, avocado, tonijn, rode ui, chulpi 

mais, leche de tigre 
 

Anticuchero €15 
Panko garnaal, mango, zalm, zoete aardappel, aji 

panca marinade 
 

W-inka €13 
Panko garnaal, mango, avocado, tobiko, 

palingsaus, aji Amarillo 
 

Criollo €16 
Tonijn, komkommer, aji panca, criollo zalm 

 

Dessert 
 

Arroz con leche / rijstpap €6 
Mazamorra morada/ paarse pudding €6 

Crema volteada / Peruaanse flan €6 
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