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

KINESISK HUSMANSKOST
Förrätter
35. Vårrulle (köttfärs, lök ock vitkål i infyllning) ------------------------ 60:36. Vegetariska vårrullar ------------------------------------------------- 60:37. Kycklingsoppa m. champinjoner ---------------------------------- 60.38. Peking soppa (sur och starksmak) ---------------------------------- 60:39. Räkchips ---------------------------------------------------------------- 45:40. Tom Ying Gong soppa (kryddig räksoppa m. citrongräs på
Thailändskvis) ----------------------------------------------------------- 75:-

Husets rekommenderat
41. Golden Crown speciell grillade marinerade lammkotlett
m. vitlöksås ------------------------------------------------------------- 229:42. Stekt oxfilé i skivor med svartpepparsås på en bädd av
grönsaker --------------------------------------------------------------- 189:43. Grillad kycklingfilé m. Golden Crown specialsås -------------- 169:44. Stekta blandade skaldjur m. grönsaker i ostronsås ---------- 169:45. Wokade grillad ankor m. grönsaker i stark Szechuansås --- 179:46. Spett de lux (kyckling, räkor och oxfilé på spett i jordnötssås) --

179:-

47. Grillad anka i skivor serverad på en bädd av stekta nudlar och
sweet chilisås --------------------------------------------------------- 179:-

48. Wokade lättfriterade och panerade kyckling i bitar i stark
chilismak serverad i en fågelbo formade nudelskål ---------- 159:49. Wokade scampi m. broccoli i vitlöksås serverade i en
fågelbo formade nudelskål ----------------------------------------- 179:50. Torrwokade stora scampi m. kinapeppar serverade i en
fågelbo formade nudelskål ----------------------------------------- 179:-

Biffrätter
51. Wokad biff i strimlor m. lök och purjolök ----------------------- 139:52. Wokad biff m. bambuskott ---------------------------------------- 139:53. Wokad biff i skivor m. blandade grönsaker -------------------- 139:54. Wokad biff m. klyft potatis, lök och paprika ------------------- 139:55. Wokad skivade biff m. vitlök, spansk peppar, purjolök i
stark soyabönsmak --------------------------------------------------- 139:56. Wokad skivade biff m. grönsaker i stark satésås -------------- 139:57. Oxfilé på spett m. vitlöksås ----------------------------------------- 189:58. Wokade vitlöksmarinerade oxfilé i skivor i ostronsås -------- 189:-

Fågelrätter
60. Wokad kyckling m. grönsaker och cashewnötter ------------ 139:61. Crispy Orange kyckling (stekt lätt friterade kycklingbitar
marinerad i pressade apelsinsaft serverad i en fruktig sås) --------- 139:62. Gongbao kyckling (stekt tärnade kyckling m. grönsaker &
jordnötter i Kinesisk stark gongbaosås) ------------------------------- 139:63. Wokad kyckling i bitar m. ananas -------------------------------- 139:64. Friterade kyckling m. sötsur eller jordnöttssås ---------------- 139:65. Grillade kyckling på spett m. jordnöttsås ----------------------- 139:66. Crispy kycklingfilé i bitar serveras m. Golden Crown special
starksås ----------------------------------------------------------------- 139:67. Wokad ankfilé m. grönsaker i Golden Crown special
starksås ----------------------------------------------------------------- 179:-

Skaldjur och fiskrätter
70. Wokade tigerräkor m. ananas ------------------------------------- 169:71. Wokade tigerräkor m. grönsaker i stark Szechuansås ------- 169:72. Wokade bläckfisk m. grönsaker och szechuanpeppar
stark chilisås ----------------------------------------------------------- 139:73. Wokade bläckfisk m. paprika & lök i stark soyabönsås ----- 139:74. Crispy fiskfilé m. sweetchilisås ------------------------------------ 149:-

Ris, nudlar och vegetarisk rätter
80. Golden Crown special stekt ris (med ägg & räkor) --------------- 129:81. Nasigoren (wokad ris m. kyckling, biff , räkor i currysmak) -------- 129:82. Stekt japansk risnudlar wodong m. biff och grönsaker ------ 139:83. Patai (stekt bandnudlar m. biff på thailändsk vis) -------------------- 129:84. Stekt nudlar m. (kyckling, biff, räkor och grönsaker) -------------- 129:85. Stekta blandade grönsaker m. cashewnötter ------------------ 129:86. Wokade tofu (Kinesisk bön ost) m. blandade grönsaker ------ 139:-

THAILÄNDSK MENY
Rödcurry ( lite stark )
87. Wokad biff m. grönsaker och cocosmjölk i rödcurry --------- 139:88. Wokad kyckling m. grönsaker och cocosmjölk i rödcurry -- 139:89. Wokad fläsk m. grönsaker och cocosmjölk i rödcurry ------- 139:90. Wokade tigerräkor m. grönsaker och cocosmjölk i
rödcurry ----------------------------------------------------------------- 169:91. Wokad oxfilé m. grönsaker och cocosmjölk i rödcurry------- 179:-

Gröncurry ( mellan stark )
92. Wokad biff m. grönsaker och cocosmjölk i gröncurry ------- 139:93. Wokad kyckling m. grönsaker och cocosmjölk i gröncurry - 139:94. Wokad fläsk m. grönsaker och cocosmjölk i gröncurry ------ 139:95. Wokade tigerräkor m. grönsaker och cocosmjölk i
gröncurry --------------------------------------------------------------- 169 :96. Wokad oxfilé m. grönsaker och cocosmjölk i gröncurry ---- 179:-

Basilika rätter ( mycket stark )
97. Wokad biff m. grönsaker och thailändsk basilika ------------- 139:98. Wokad kyckling m. grönsaker och thailändsk basilika ------- 139:99. Wokad fläsk m. grönsaker och thailändsk basilika ------------ 139:100. Wokade tigerräkor m. grönsaker och thailändsk basilika -- 169:101. Wokad oxfilé m. grönsaker och thailändsk basilika --------- 179:-

BARNENS MENY
103. Friterade kycklingbitar m. sötsur eller currysås --------------- 70:104. Grillade korv m. pommes frites ----------------------------------- 50:105. Pannkakor m. sylt och grädde ------------------------------------- 50:-

DESSERT
106. Friterad banan m. glass --------------------------------------------- 55:107. Glass med chokladsås ----------------------------------------------- 50:108. Friterad glass (en upplevelse av kallt och varmt på
samma gång) ------------------------------------------------------------ 70:109. Glass med säsong frukt och grädde------------------------------ 60:110. Grön te-glass (hemlagad glass på japanskvis) ---------------------- 60:111. Sobert (laktosfri) ------------------------------------------------------- 60:-

SPECIAL ERBJUDANDE
Asiatiska Fyra små rätter
Huvudrätter
Wokad biff m. grönsaker i stark Szechuansås
Wokad kyckling m. grönsaker & cocosmjölk i rödcurry
Friterad kyckling m. sötsur eller currysås
Friterade räkor m. sötsur eller currysås

Dessert
Friterad banan m. glass

Pris: 139:-

