SNACKS
Spicy edamame 							
Friterad majs 							
Kimchi 								
Friterad räka med soja och riscracker 			
Friterad enoki 				
Kålchips med furikake 						

MENY
55
45
45
55
55
45

RÅ MENY
Sashimi: Kockens val av fisk serveras med rädisor, citron

110

samt en dip på vit soja och ponzu

Gunkan maki 2 st 		
Lax						
Tonfisk
				
Kockens val 					

79
79
89

Temaki 2 st		

89

Handrullad sushi
Lax
Tonfisk
Kockens val

Maki-zushi (5 bitar) 		

89

Sotad lax, gurka, rostad chili, forellrom och lök		
Kockens val av dagens råvaror			

Nigiri-zushi (6 bitar)

				

110

Kockens val av fisk

			

Tofu med avokado, panko och soja/mirinmarinerad laxrom, serveras			
med friterad wonton pudrat med nori

89

Tonfisk tataki med lökconfit, grillad shiso och mandel 		

69

Japansk taco med confiterad tupp, wasabimajonnäs, zucchini och teriyaki

89

Kycklingspett ”Tsukune” med ägg, soja och shiso

79

Nudlar på råbiff med stekt shiitake, riven torkad shiitake, friterad lök och äggula

99

Friterat fläsk ”Tonkatsu”, med japansk senap och tonkatsusås

89

			

Skaldjurssallad med räkor, musslor, krabba och avokado					

FRÅN GRILLEN
Grillad tupp med hoisin, sallad på kålrabbi, yuzu, gari, färskost och pistasch 		

135

Grillad aubergine med vitlöksdashi och halstrad röding

135

Grillat fläsk med kimchi udong

135

Grillade räkor med morot, chili och ingefära

135

Vi serverar små- och mellanrätter i en härlig sharefoodanda, många smaker är roligare än en. Beställ in flera rätter
från hela menyn och dela med dina vänner. Har du nån allergi, så tveka inte att prata med vår personal, som är
utbildad och väldigt lyhörda.

”Vi älskar grönsaker, så nästan alla av våra rätter kan vi skapa
som ett vegetariskt alternativ.”
				Tom Jallow, köksmästare

TARTAR

Lax med gurka, rättika, sojamajonnäs, rädisa, krasse, laxrom och schalottenlök 		

89

Biff med rättika, gurka, schalottenlök, krasse, löjrom och sojamajonnäs 			

99

Rostad rödbeta, norimajonnäs, furikake, rödbetschips och ostronört

79

			

89

GYOZADUMPLINGS

			 Stekta ångade degknyten 5 st 89

Fläsk med ingefära och rödkål
Räkor med vitlök, chili och salladslök
Svamp med sesam, hoisin, vitlök och salladskål

SÖTT
PALMSOCKERKAKA MED GLASS, KARAMELL OCH CITRONGRÄS
SALT KARAMELLGLASS MED POPCORN, DULCE DE LECHE OCH LAKRITSMARÄNG 		
ANANAS KOKT I PEPPAR OCH MIRIN, MED GLASS, MARÄNG OCH CHOKLAD 		

95
95
95

