
SNACKS
Spicy edamame        55
Friterad majs        45
Kimchi         45
Padrones med misomajonnäs och picklad lök   55
Friterad enoki     55
Kålchips med furikake       45

RÅ MENY

Sashimi på kockens val av fisk serveras med rädisor, citron     110
samt en dip på vit soja och ponzu

Pilgrimsmussla med Nashipäron, ponzu och bottarga  89

Tartar på lax med gurka, rättika, sojamajonnäs, rädisa,   89
krasse, laxrom och schalottenlök   

Tartar på biff med rättika, gurka, schalottenlök, krasse,   99
löjrom och sojamajonnäs     

MENY

Tofu med avokado, panko och soja/mirinmarinerad laxrom, serveras   89
med friterad wonton pudrat med nori

Jordärtskocka med uni, forellrom och nori 89

Rostad rödbeta, norimajonnäs, furikake, rödbetschips och ostronört 79

Japansk taco med friterad fisk, löksalasa och sojamajonnäs  69

Nudlar på råbiff med stekt shiitake, riven torkad shiitake, friterad lök och äggula  99

Beef slider med anklever, rimmad silverlök och hoisinsås          79

Biff tataki med lökconfit, ponzu och shiso     89

Riven tomat med avocadocrème, lime och shiso    69

Okonomiyaki med tonfisk, misomajonnäs, broccoli och fänkål    89

FRÅN GRILLEN

Grillat kycklinglår med bakad lök, lökcrème, brynt sojasmör och furikake   135

Grillad gös med salladsblomma, kräm på pilgrimsmussla och rivet ostron     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

 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 VARIATON PÅ BLÅBÄR OCH VANILJGLASS   95
SALT KARAMELLGLASS MED POPCORN, DULCE DE LECHE OCH LAKRITSMARÄNG    95
LJUMNA BÄR MED SYRAD GRÄDDE, MATCHAKAKA OCH RÅSOCKER     95


