
SNACKS

Ångade edamamebönor       55
Spicy miso edamamebönor  55
Friterad majs        45
Kimchi         45
Padrones med misomajonnäs och picklad lök   55
Kålchips med furikake       45
  

TARTAR

Gravad tomat med avokadocrème, wasabi och friterad majs                    79

Lax med gurka, rättika, sojamajonnäs, rädisa, krasse,                               89
laxrom och schalottenlök                                              

Biff med rättika, gurka, schalottenlök, krasse, löjrom och sojamajonnäs  99

FRÅN GRILLEN

Räkor med citronpicklad avokado, forellrom, cashewnötter,                 110 
inlagd tomat och fänkål 

Grillad tupp med shiitakekräm, stekt kantarell, friterad potatis     110 
och togarashi

Grillad gös med skaldjurs- och dashibuljong, currystekta morötter,      110
kimchi och chorizo

Tillbehör: Ris med rostade sesamfrö   35

MENY

Sashimi på kockens val av fisk, wasabi, ponzu och gari  110

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

Tonfisktataki med wasabiskum, gurka, libsticka och machesallad 89

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

Friterad vårrulle med biff, manchegoost, gari, chiliflakes och chilimajonnäs       89

Pilgrimsmussla med sotad rättika, ostronmajonnäs och furikake   79

Japansk taco: tempurafriterad kyckling, ananassalsa och avokadokräm   69

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.

SHARING 

Svårt att välja? Låt kocken bestämma menyn. 

Ni delar rätterna med varandra, serveras endast till hela sällskap.

Lilla sharing, 7 serveringar                                                                                           395/person

Stora sharing, 10 serveringar                                                                                        595/person

 GYOZADUMPLINGS  
Stekta ångade degknyten 5 st 99

Fläsk med ingefära och rödkål

Räkor med vitlök, chili och salladslök

Svamp med sesam, hoisin, vitlök och salladskål

        SÖTT

SALT KARAMELLGLASS MED POPCORN, DULCE DE LECHE OCH LAKRITSMARÄNG    95
FRITERAD VÅRRULLE MED JORDGUBBAR OCH CHILI, SERVERAS MED FLÄDERSORBET     95

”Vi älskar grönsaker, så nästan alla av våra rätter 

kan vi skapa som ett vegetariskt alternativ.”


