
IZAKAYA Asian, Kitchen & Bar Ibiza, is een combinatie van shared 
dining, Japanese keuken, cocktails met een bruisende ambiance. 
Oprichter en mede-eigenaar Yossi Eliyahoo ontwikkelt de meest 
bijzondere eet- en drinkconcepten in Nederland en ver daarbuiten. 
En is klaar voor een zinderende zomer!

nights!
‘Ik verwacht een 
gezellig drukke zomer’

advertorial

Wat kunnen we deze zomer bij 
IZAKAYA verwachten?
“Zinderende lange zomeravonden! Doordat 
de clubs nog niet open gaan en er geen grote 
evenementen op de planning staan, zullen wij 
een van de belangrijkste uitgaansplekken op 
het eiland blijven. Ik verwacht een gezellig 
drukke zomer. Iedereen zal de vrijheid 
omarmen en heeft zoveel zin om weer samen 
een drankje te doen en volop van het leven 
te genieten.”

Waarom is het the place to be?
“Je kunt veel verschillende gerechten 
proeven op een prachtige locatie midden  
in het oude centrum van Ibiza stad, 
gevestigd in het Sir Joan Hotel. De  
tafels staan aan de rand van het zwembad. 
We beginnen de avond met relaxte muziek, 
die mee verandert met de sfeer als het  
later wordt. Maar je kunt ook alleen een 
drankje doen aan de mooiste 360 graden bar 
van Ibiza.”

Wat staat er op het menu?
“Er staan 52 gerechten op het menu, 
gebaseerd op de Japanse keuken, maar 
allemaal met onze eigen twist. Van sushi  
tot sashimi, veel vis, maar ook vegan.  
Er staat ook paella op het menu, maar dan 
wel gemaakt met Japanse rijst en wagyu 
biefstuk. Mijn persoonlijke favoriet!”

Hoe is de sfeer?
“Relaxt en casual chique. Dat gevoel wordt 
versterkt door het design interieur met 
walnotenhout en geborstelde roestvrij- 
stalen details. Er is elke avond een DJ, die 
muziek draait die door het hele restaurant 
te horen is, upbeat en ook lekker om naar 
te luisteren als je aan het eten bent of een 
drankje doet.” 

Wie komen er?
“Een mooie mix van lokale bevolking, 
mensen die op het eiland werken en vaste 
gasten. Omdat we relatief vroeg open zijn 
voor diner, komen er ook families met 
kinderen. Iedereen is welkom. Onze gasten 
zijn heel divers en komen van over de hele 
wereld. Voorheen gingen ze na afloop naar 
de clubs. Nu blijven ze gezellig wat langer.”

Long summer

Kijk op www.izakaya-restaurant.com voor 

meer informatie en locatie van de 

vestigingen van IZAKAYA Asian, Kitchen & 

Bar op Ibiza, in Amsterdam en München. Of 

volg ons via   Instagram @izakaya_official 

en @the_entourage_group. 

www.the-entouragegroup.com en  

www.sirhotels.com


