
UNIEK
De heer Long (45) is de eigenaar. Hij zit 
al sinds zijn 22-ste in de horeca en door-
liep alle functies binnen verschillende Ja-
panse restaurants, tot in Frankrijk toe. 
In Alphen aan de Rijn heeft hij nog een 
restaurant. 
“Maar Oosterhout is een geweldige 
plaats en toen zich deze gelegenheid 
voordeed heb ik geen moment ge-
aarzeld”, zegt hij.

Vier maanden lang werd er ver-
bouwd en ingericht en nee, u treft 
er geen schuifwandjes aan, wel gla-
zen tussen’muren’ met een deur erin. 
Dat maakt de plek eigenlijk wel heel 
uniek, want in totaal kunnen er 350 
mensen eten, je hoeft het alleen niet 
te merken. Je kunt daardoor ook ge-
zellig met de familie gaan eten in een 
aparte ruimte, met medewerkers een 
bedrijfsfeest houden of vergaderen 
aan enorme (ronde) tafels onder het 
genot van lekkere hapjes. De moge-
lijkheden zijn schier ontelbaar. 

Op 6 januari werden de (boven-)buren 
uitgenodigd en getrakteerd, vanaf 7 ja-
nuari is Oishi Food voor iedereen open 
en inmiddels lopen de reserveringen ge-
staag binnen.

Natuurlijk, Japanse kers en bamboe siert de enorme ruimte, net tussen kerk en 
theater. Aan de muur fraaie Japanse schilderijen en zeker, ook van sumoworste-
laars. Een gloednieuw en warm interieur en heerlijke stoelen. Prima allemaal, 
maar je gaat naar een restaurant om er te eten en, dat kunnen wij u verzekeren, 
dat is uitermate lekker en vakkundig gemaakt. Sushi dus. Heerlijke vis, talloze 
vleesvariëteiten en dat alles voor een wel heel schappelijke prijs.

FANTASTISCH SUSHI ETEN

Oishi Food nieuw aan het Basiliekplein

(foto’s: Wim Vermeeren)

SPELREGELS
Het uitgangspunt is ‘all you can eat’ 
voor een vast bedrag per persoon. Een 
lunch kost 21,50 euro, een diner door 
de week 26,50 euro en in het weekend 
en op feestdagen 28,50 euro. Wel even 
opletten; als je denkt: Ik bestel nu ff 

een tafel vol dan gaat dat dus niet. Per 
ronde kun je maximaal 5 gerechtjes be-
stellen en tussen de rondes moet tien 
minuten zitten. 
In totaal mag je 2,5 uur blijven zitten 
en eten. 

Lust je dus enorm veel dan kun je 10 x 
5 gerechten bestellen. Zijn je ogen gro-
ter gebleken dan je buik en blijven er 
gerechten staan dan worden die in re-
kening gebracht: Eén euro voor sushi, 
twee voor een warm gerecht. 

ACTIE
De hele maand februari kunt u met de 
mensen van Oishi Food gaan vieren dat 
we in Oosterhout een fraai restaurant 
rijker zijn. “Die hele maand krijgen onze 
gasten 5 EURO KORTING op een lunch 
en 10 EURO op een diner. Voor kinderen 

geldt dan 50% KORTING”, aldus de heer 
Long. “Op termijn overwegen we ook 
om te gaan bezorgen en om de moge-
lijkheid te bieden om sushi af te halen, 
maar eerst willen we ons restaurant een 
goeie plek geven in Oosterhout.”

NIEUW
Helemaal nieuw, zowat voor heel neder-
land, is de mogelijkheid om uw eigen 
mobieltje te gebruiken om uw bestel-
ling door te geven. U scant de QR-code 
en komt als vanzelf op de website van 
het restaurant. Gewoon vanaf de tafel 
kunt u dus uw bestelling plaatsen. Meer 
dan 115 gerechten sieren de kaart, van 
Yaki Chizu tot Gyn Yaki en Sashim Sake. 

Geen idee wat dat betekent, waar dat 
voor staat? Gewoon gaan proeven, dat 
is verreweg de beste methode. 

MEDEWERKERS 
GEVRAAGD

Oishi Food kan nog een aantal
medewerkers gebruiken.
Zin in een leuk weekend- 

of avondbaantje? 
Van harte welkom! 
Bel 0162- 695780 en 

het komt vanzelf in orde.

In februari krijgt u 5 EURO KORTING op een lunch en 10 EURO op een diner!
Voor kinderen geldt dan 50% KORTING!
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