JAPANSK SPECIAL MIDDAG
Förrätt
Misosoppa (traditonell Japansk soppa m, tofu och purjolök)

Huvudrätter
Tre små rätter
4 bitar sushi m. två bitar lax och två bitar maki
Wokade tunnskivade entrecoté m. yakinikusås
Yakitori (grillade kycklingspett i teriyakisås)

Dessert
Friterad banan med glass eller kaffe, te

Pris: 188:-

Japansk Meny
ZENSAI
Förrätter
1.

Misosoppa (traditonell japansk soppa m, tofu och purjolök) ------- 39:-

2.

Gyoza (stekta fläskfärsknuten med hemlagad soyasås) -------------- 59:-

3.

Blandade Japanska saltinlagda grönsaker serverad med
rostad bröd (sjögrässallad, inlagd salladskål i chili & vitlök,
kokta sojabönor) ---------------------------------------------------------- 59:-

4.

Yakitori (grillade kycklingspett i teriyakisås) -------------------------- 69:-

5.

Lax sallad m. hemlagad japansk yusudressing med rostad
bröd ------------------------------------------------------------------------ 79:-

6.

Mixed seafood sallad m. hemlagad japansk yusudressing
serverad med rostad bröd -------------------------------------------- 79:-

7.

Tempura (friterade tigerräkor & grönsaker på japanskvis m.
tempurasås) --------------------------------------------------------------- 99:-

Huvudrätter
(till alla sushi meny igår misosoppa & Japansk te)
TRADITIONELLA SUSHI MENY
10. Sushimeny Liten 8 bitar (2st lax, 1st tonfisk, 1st räkor ,
1st avokado, 3st maki) ---------------------------------------------------- 99:-

11. Sushimeny Mellan 12 bitar (2st lax, 2st räkor, 1st avocado,
1st vitfisk, 1st tonfisk, 5st maki) ---------------------------------------- 129:12. Sushimeny Stor 16 bitar (2st lax, 2st räkor, 2st tonfisk,
2 st avocado. 1 st omlett. 1 st tofu,

4st maki, 1 st ikura, 1 st ål) --- 159:-

13. Sushi all lax
8 bitar lax --------------------------------------------------------------- 109:12 bitar lax ------------------------------------------------------------- 149:14. Favorit sushimeny (5st räkor, 5st lax) ------------------------------ 149:15. Sushi nigiri 14 bitar (5 st lax, 5 st avokado, 4 st tonfisk) ---------- 189:16. Mamma Sushi (vegetarisk sushimeny)10 bitar (2 st avokado,
2 st tofu, 2 st omlett, 4 st vegetariska maki) -------------------------- 120:NIGIRI (enskilda bitar att kombinera själv)
Lax ---------------- 15:Tonfisk ----------- 19:Räkor ------------- 17:-

Ål ------------------ 19:Amabei ---- ------ 21:Vitfisk ------------- 17:-

Krabb -------------- 13:Omelett ----------- 13:Avokado ---------- 13:-

TRENDIGA SUSHIMENY
21. Rainbow maki 10 bitar (krabbfisk, gurka, chili majornässås,
söt rättika, avokado & rå fiskskivor) ----------------------------------- 129:22. California dream 10 bitar (tempura räkor, krabbfisk, ost &
avokado) ------------------------------------------------------------------ 139:23. Friterade maki 10 bitar (med ål, lax, avokado. Torkade svamp
och gurka) ---------------------------------------------------------------- 139:24. Golden Crown special sushimeny för två 24 bitar (6 bitar
lax m. räksallad på , 6 bitar räkor m. rom på, 6 bitar kammusslor
med spicy salsa, 6 bitar tempura lax maki) ---------------------------- 318:-

JAPANSKA VARMRÄTTER
(till alla varmrätter serveras med ris, sallad och miso soppa)

30. Yakitori (grillade kycklingspett i teriyakisås) ------------------------- 139:31. Yakiniku (wokade tunnskivade entrecoté i yakinikusås) ------------ 169:32. Sesam kyckling (grillade marinerad kycklinglår på japanskvis
m. sesam) ---------------------------------------------------------------- 169:33. Shake teriyaki (stekt lax i teriyakisås) ------------------------------- 169:34. Tempura (friterade scampi & grönsaker på japanskvis) ------------ 169:-

JAPANSK KULTURMENY
(Min. 2 personer)

Yakimono grill
(grillen direkt vid matbordet på järnplatta.
serveras alltid med ris och fyra olika dipsåser vid sidan om)

Niku (skivade entrecoté & grönsaker med sidosåser : bearnaisesås,
yakimonosås, vitlöksås och svartpepparsås) --------------- 229:- /person
Kaisen (lax och olika skaldjur med grönsaker med sidosåser: yakimonosås,
sweetchilisås, jordnöttssås och yusudressing) ------------- 229:-/ Person

Nabe gryta
(Japansk fondue med egen val av kött
kombination och val av buljongbas)

Sukiyakibuljong
Sukiyaki (tunnskivade entrecote m. grönsaker, svamp och japansknudlar
droppad i sukiyakibuljong) ---------------------------------------- 229:-/ person
Konbubuljong
Shabu Shabu (tunnskivade entrecote m. grönsaker, svamp och
japansknudlar droppad i kelpbuljong med två sidosåser: sesamsås och
ponzu limesås) ----------------------------------------------------- 229:-/ person

Yasenabe (fisk & skaldjur m. grönsaker, svamp och japansknudlar droppad i
kelpbuljong med två sidosåser: sesamsås och ponzu limesås)-- 229:-/ person

