
Diskutera
BARNMAT med oss

(VG) Vegan
(V) Vegetarisk
(G) Gluten
(Ä) Ägg 

Mer allergi
info, Fråga oss!

Main Menu

Onigiri / 40 

 Teriyaki Edamame / 45

Sushi Moriawase / 295 
deluxe kokens val - 12 bitar

Sushi Collection / 535

Nigiri / 85 / 130 / 175 / 220 

Salmon & Avocado Nigiri / 165 
8 lax med 4 avokado nigiri 

Salmon & Ebi Nigiri / 185 

Maki & Nigiri 125 / 165 / 205

Gyoza / 80

Ebi Tempura / 100risboll med tonfiskröra

sojabönor med vitlök och teriyaki 

kokens val 9/ 12/ 15 bitar

8 lax med 4 friterade ebi nigiri 

exklusive samling av moriawase - 30 bitar 

dumpling med kyckling och
grönsak fyllning

krispiga tempura räkor,
chilimajonäs, valnötter

TO START WITH

dagens fiskar efter kockens val 6/ 9/ 12 /15 bitar

SUSHI 

(Ä) 

(Ä) (G) 

Moriawase indikerar en diverse sushi noga utvalda av sushikocken. 

Sashimi Moriawase / 155
kokens val - 6 bitar skivor



Yasai / 140

Salmon / 195

Tonkatsu / 155

Yakiniku / 195

RIS

Chicken Teriyaki / 150

Kimchi soup/ 150 (alt. VG)

POKE BOWL 

Crunch Tuna / 175

NOODLE

Spicy Ramen / 165

Crunch Salmon / 175

Shoyu Ramen / 165

MAKI

HOT DISHES

risskål med strimlad entrecote,
böngroddar, salladsmix, kimchi

 stekt kycklinglårfile, grönsaker, ris

pankopanerad fläskkotlett, kålsallad, ris

sidfläsk, fermenterade salladkål, tofu, ris 
EJ FÖR AVHÄMTNING

sotad lax, avokado, picklad rödlök, ärtskott,
sparris- inside out klädd med lätt halstrad 

lax. 10 bitar

vegetarisk rullar med avokado, gurka, picklad
rödlök, rättika, ärtskott, sparris. 10 bitar

EJ FÖR AVHÄMTNING

kycklingbuljong, soja, chashu fläsk,
sojamarinerad ägg, grönsaker

 

EJ FÖR AVHÄMTNING

kycklingbuljong, dashi, miso, chili, chashu
fläsk, sojamarinerad ägg, grönsaker 

friterade rullar med chirashi tonfisk, soja-chili
marinerade haricots verts, sparris, avokado, 

gräslök serveras med chilimajo. 10 bitar

friterade rullar med lax, tempura sparris, 
avokado, toppad med japansk majo och laxrom,

serveras med wasabi vinagrette. 10 bitar

(Ä) 

(Ä) (G) 

(Ä) (G) 

(Ä) (G) 

SIDES

EXTRA DRESSING 20 kr 
Chilimajo, kimchimajo, japansk majo , 
wasabi citrus vinägrett, soya sesam vinägrett

EXTRA RIS 30 kr 

ishavsräkor, 
grönsaker 

med japansk majo
 

tärnad lax, 
grönsaker 

med kimchimajo
 

tärnad tonfisk, 
grönsaker 

med chilimajo

tärnad grönsaker 
med 

soja- sesam vinagrette

 
Vegetarisk

140 
Räkor
150 

Lax
150 

Tonfisk
150 

Skanna QR koden 
för att ta del av vår

matbilder och 
inspiration 


