
STEAM BUNS 
蒸しまん

SIDFLÄSK  |  65 kr 

KONFITERAT ANKLÅR   |  65 kr 

OXBRINGA  |  65 kr 

EDAMAME FRITTERS   |  65 kr 

KUSHI YAKI 
串焼き

KYCKLING

RÖDRÄKA

KAMMUSSLA   

PULPO 

VILDSVIN 

PORTABELLO  

| Ett spett  •  50 kr  |  Två spett  •  95 kr | 
 | Fyra spett  •  180 kr | 

Allergier? Prata med personalen! 

SUSHI
寿司

5 bitar
NIGIRI   |   115 kr 
mix av kvällens bästa nigiri  

SPICY TUNA ROLL   |   95 kr 
tempurafriterad rulle med tonfisk, 
sticklök & chilimayo

CALIFORNIA ROLL   |   110 kr 
kungskrabba, avokado, gurka & japansk mayo 

TEMPURA ROLL |   95 kr 
friterade grönsaker & sparris med teriyaki

PHILADELPHIA ROLL   |   95 kr 
eldad lax, färskost, avokado & sparris 

REUBEN ROLL    |   95 kr  
tempurafriterad rulle med oxbringa, vitkål, 
japansk senap & smält ost 

SPIDER ROLL   |   110 kr 
friterad softshell crab, gurka & chilimayo

COMBOSUSHI
BLANDAD SUSHI & SASHIMI 
FÖR TVÅ PERSONER 

495 kr 

NANDEMOII
”VAD SOM HELST GÅR BRA” 

- Avsmakningsmeny -

445 kr per person
måste beställas av samtliga i sällskapet 



VARMA MELLANRÄTTER
ホット

OKONOMIYAKI   |   135 kr 
japansk ”pannkaka” med bonito-flakes
& avrugakaviar

SLAKTARBIFF   |   165 kr  
med yuzu-glace & kimchi 

ANKBRÖST   |   165 kr
med plommonsalsa

RÖDING    |   165 kr 
med rödvinsteriyaki & rättika 

KARA AGE   |   145 kr 
friterade kycklinglår med yuze-glace 

GYOZA   |   120 kr 
friterade kycklingknyten som serveras med ponzu

VEGANSKA GYOZA   |   120 kr 
friterade veganska knyten som serveras med ponzu

TONKATSU   |   145 kr  
panerad karré med tonkatsu-sås 

HJORTRACK   |   185 kr
grillad med black-garlic teriyaki 

UGNSBAKAD SPETSKÅL   |   135 kr 
med riven chevré- och fetaost och rostade noriblad 

KALLA MELLANRÄTTER
コール

SASHIMI   |   175 kr 
urval av råa fisk- och skaldjur 

KALVTARTAR   | 140 kr 
sesamdressing, granatäpple och parmesancrisp 

MAGURO TATAKI   |   165 kr  
lätthalstrad tonfisk med ponzu 

NUDELSALLAD   |   115 kr 
glasnudlar, zucchini, edamame, bovete, granatäpple 
& nihaizu-dressing 

TILLBEHÖR
アクセサリー
EDAMAME   

MISOSOPPA
 

FRIES 

SÖTPOTATIS FRIES

FRIED RICE

KIMCHI

GRÖNSALLAD 

45 kr 

DESSERTER 
デザート
85 kr 

SALTKOLAGLASS                                           MINI PANCAKES  
apelsinkaramellsås och chocolate chip cookie   |   lemon curd, marinerade jordgubbar & glass
                             YUZUSORBET                                                       MOCHI 
     jordgubbspurée & rostade kokosflingor       |           glasspuck i blandade smaker 


