


Huvudrätter Trendig sushi

Sushi liten    99:-
2 lax, 1 tonfisk, 1 räkor, 
1 avokado, 3 maki

Salmon Royal    99:-
6 bitar

Yakitori    139:-
Grillade kycklingspett i teriyakisås

Yakiniku    69:-
Wokad entrecote i yakinikusås

Sesamkyckling    169:-
Grillade marinerade kycklinglår med sesam

Shake Teriyaki    169:-
Stekt lax i teriyakisås

Tempura    169:-
Friterad scampi och grönsaker på japanskt vis

Rainbow Maki    129:-
8 bitar
Krabbfisk, gurka, chilimajonäs, söt rättika, 
avokado och rå fisk

California dream    139:-
8 bitar
Tempuraräkor, krabbfisk, ost och avokado 

Friterade Maki    139:-
8 bitar
Ål, lax, avokado, torkad svamp, gurka, sparris. 

Wagyu Maki    169:-
6 bitar
Modern sushi med stekta entrecote, avokado
och grillad gåslever. 

Golden Crown    318:-
Special-sushi för 2 pers, 22 bitar
Lax med räksallad, räkor med rom, kammusslor med 
spicy salsa, tempuralax maki 

Sushi mellan   129:-
2 lax, 2 räkor, 1 avokado,
1 vitfisk, 1 tonfisk, 5 maki
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Sushi stor   159:-
2 lax, 2 räkor, 2 tonfisk, 2 avocado, 
1 omelett, 1 tofu, 4 maki, 1 ikura, 1 ål
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Sushi all lax 

8 lax   109:-
12 lax  149:-

Favorit Sushi  149:-
5 räkor, 5 lax

Sushi Nigiri  189:-
5 lax, 5 avokado, 4 tonfisk

Mamma Sushi  120:-
2 avokado, 2 tofu, 2 omelett, 
4 vegetariska maki

Sushi Nigiri

Lax. . . . . . . . . . . . .  15:-
Tonfisk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   19:-
Räkor . . . . . . . . . . .  17:-
Omelett  . . . . . . . . .  13:-
Hokkagai  . . . . . . . .  19:-
Amabei . . . . . . . . . .  21:-
Vitfisk. . . . . . . . . . .  17:-
Avokado  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15:-
Ål . . . . . . . . . . . . . .  19:-
Bläckfisk  . . . . . . . .  19:-
Ikura  . . . . . . . . . . .  19:-
Kammusslor . . . . . .  19:-

Varmrätter

Japansk meny
i sushi-menyer 

ingår misosoppa 
och japanskt te

Kombinera 
själv!

serveras med
ris, sallad och

misosoppa

Misosoppa  med vitlöksbröd 

Traditionell japansk soppa med tofu och purjolök

FÖRRÄTT

Fyra bitar sushi  
2 lax och 2 maki

Wokad tunn entrecote   
med yakinikusås

Yakitori   Grillade kycklingspett i teriyakisås 

HUVUDRÄTT 
Tre små rätter

Friterad banan  
på japanskt vis, med glass

DESSERT 

Förrätter Specialmiddag

Misosoppa   59:-
med vitlöksbröd  
Traditionell japansk soppa med tofu och purjolök

Saltinlagda grönsaker 

med vitlöksbröd  59:-
  Sjögrässallad, inlagd salladskål i chili & vitlök
och kokta sojabönor

Laxsallad   79:- 
med japansk yusudressing och
rostat bröd

Tempura   99:-
Friterade tigerräkor, grönsaker på japanskt vis
med tempurasås

Gyoza   59:-
  
Stekta fläskfärsknyten med hemlagad soyasås

Yakitori   69:-
  Grillade kycklingspett i teriyakisås

Mix fisksallad  79:-
med japansk yusudressing och
rostat bröd
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     188:-



Kulturmeny

Yakimono grill
Grillen direkt vid bordet på järnplatta, serveras med ris och fyra olika dipsåser.

Ej avhämtning

Nabe gryta
Japansk fondue med eget val av kött och buljongbas

Niku   229:-/person
Skivad entrecote och grönsaker med bearnaise, 
yakimonosås, vitlökssås och svartpepparsås

Sukiyake   229:-/person
Skivad entrecote och grönsaker, svamp, japanska 
nudlar doppade i sukiyakibuljong.

Kaisen   229:-/person
Lax, skaldjur med grönsaker, yakimonosås,
sweetchili, jordnötssås och yusudressing

Shabu shabu   229:-/person
Skivad entrecote med grönsaker, svamp, japanska nudlar 
doppade i kelpbuljong med sesamsås och ponzu limesås

Yasenabe   229:-/person
Fisk och skaldjur med grönsaker, svamp, japanska nudlar 
doppade i kelpbuljong med sesamsås och ponzu limesås

Husmanskost

Se barnens 
meny och 

desserter på 
sista sidan.

Huset rekommenderar:

Biffrätter

Golden Crown    219:-
Grillad marinerad lammkotlett 
med stekt ris och svartpepparsås, 
vitlökssås, bearnaise, sweetchili

H1

Wokad biff    139:-
i strimlor med lök

K1

Wokad biff    139:-
i strimlor med bambuskott

K2

Wokad biff    139:-
i skivor med blandade grönsaker

K3

Wokad biff    139:- 
med klyftpotatis, lök, paprika

K4

Wokad biff    139:-
i skivor med vitlök, spansk 
peppar, purjolök. Stark smak!

K5

Marinerad oxfilé    169:-
med spiskummin på spett, vitlökssås

K6

Ångkokt oxfilé    169:-
i skivor med kinesiska grönsaker

K7

Wokad oxfilé    169:-
med svartpeppar

K8

Köttbullar    169:-
på nötfärs i kinesisk soyasås

K9

Nötfärsbullar    169:-
inbakade i en hemlagad äggomelett

K10

Stekt oxfilé    169:- 
med svartpepparsås på bädd av 
strimlad lök serverat på fräsande 
järnplatta

H2

Wokad kyckling    139:-
med paprika och lök i sötsur smak 
serverad på fräsande järnplatta

H3

Stekt fläsk    139:-
med bambuskott och paprika i ostron-
sås serverad på fräsande järnplatta

H4

Stekt scampi    169:-
med grönsaker i vitlökssås serverad
på fräsande järnplatta

H5

beställ för minst
2 personer Kinesisk meny

Lammrätter

Wokad lamm    159:-
med svartpeppar, spiskummin och 
koriander

K20

Grillat lamm    159:-
på spett i vitlökssås

K21



Friterad banan   55:-

Glass med chokladsås   50:-

Friterad glass   60:-

Glass fruktcocktail   60:-

Grönt te-glass   50:-

Friterad kyckling   70:-
med sötsur- eller currysås

Grillad korv   50:-
med pommes frites

Hamburgare   60:-
90 gr med pommes frites

Fläskrätter

Wokad fläsk    139:-
med paprika, spansk peppar. 
Stark smak!

K22 Grillade revben    139:-
i traditionell soyasås

K23

D1

D2

D3

D4

D5

B1

B2

B3

Skaldjur & fisk Ris & nudlar

Wokade räkor    169:- 
Tigerräkor med broccoli i mild buljong

Wokade räkor    169:- 
Tigerräkor med grönsaker och cashew

Wokade räkor    169:- 
Tigerräkor med färsk ananas

Wokad bläckfisk    139:- 
med grönsaker och szechuanpeppar
i stark chilisås

Crispy fiskfilé    149:- 
med sweetchilisås

Golden Crown    129:-
stekt ris med köttfärs, paprika, lök 
och spiskummin

Smörstekt ris    129:- 
med torkade frukter, lök, curry

Stekta risnudlar    129:-
japanska risnudlar wodong med biff 
och grönsaker

Patai    129:-
Stekta breda nudlar med biff på 
thailändskt vis

K31

K32

K33

K34

K30

K42

K43

K44

K41

Kycklingrätter

GongBao    139:-
wokad kyckling med grönsaker och 
jordnötter i stark GongBao-smak

Wokad kyckling    139:-
med grönsaker och cashewnötter

Crispy Orange    139:-
stekt kyckling marinerad i apelsin
serverad i en fruktig sås

Hot Chili    139:-
Wokad lättfriterad panerad kyckling
i stark chilismak

Ananas    139:-
Wokad kyckling i bitar med ananas 
serverad i ananas-skal

Wokad kyckling    139:-
med grönsaker i kinesisk söt-stark
vinägersås

Friterad kyckling    139:-
med söt-sur eller jordnötssås

Grillad kyckling    169:-
marinerad kyckling i yoghurtsås

K11

K12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

Thailändsk meny

Välj styrka på din rätt: Wokad biff    139:-
med grönsaker och cocosmjölk

T1

Wokad kyckling    139:-
med grönsaker och cocosmjölk

T2

Wokad fläsk    139:-
med grönsaker och cocosmjölk

T3

Wokad tigerräkor    169:-
med grönsaker och cocosmjölk

T4Basilika 
(mycket stark, 
ingen cocosmjölk)

Grön curry 
(mellan stark)

Röd curry 
(lite stark)

Barnens meny Desserter



ÖPPET:
måndag - torsdag kl 11-22
fredag - lördag kl 11-23

Storgatan 31 Ludvika
0240-166 68
jingjingzhang1688@gmail.com

BEAUTIFUL

WEALTH

HARMONY

LONG LIFE BLESSED WISDOM VIRTUE

FREEDOM TOGETHER HONOR

LUCKY PROSPEROUS HOPE

LOVE HAPPINESS MORALITY

金皇冠酒楼


