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ÖPPETTIDER

Måndag
Tisd-Fred
Lördag
Söndag

Stängt
11.00-21.00
12.00-21.00
13.00-21.00

Dagens lunch

(inkl. dricka)

89:-

Vardagar 11.00 - 15.00
Gilla oss på facebook / instagram

Denna sida innehåller endast lunchrätter

LUNCHMENY
89:inkl. dricka.
Gäller vardagar kl. 11.00-15.00

Stekt ris
med kyckling

ärtor, morötter, lök och paprika

Stekt ris
med fläsk

ärtor, morötter, lök och paprika

Kycklingfilé med
cashewnötter

Minimajs, paprika, championer
och purjolök
välj grön, röd eller gul curry
champinjoner, paprika, minimajs,
morötter och zucchini
välj grön, röd eller gul curry
champinjoner, paprika, minimajs,
morötter och zucchini

Kyckling curry
Biff curry
Wokad kyckling med
basilika

paprika, lök, vitlök, purjolök och
chilli

Kycklingspett

med jordnötssås

Kycklingfilé
Fläskfilé

med stekta äggnudlar, krossade
nötter på toppen
med stekta äggnudlar, krossade
nötter på toppen

Pad thai
kycklingfilé

tofu, ägg, böngroddar, salladslök,
krossade nötter på toppen

Pad thai fläskfilé

tofu, ägg, böngroddar, salladslök,
krossade nötter på toppen

Wokad vegetarisk

blandade grönsaker

Sushi lunchset (8 bitar)
Tokyo set
Sakura set
Yuri set

2 lax, 1 tilapiafisk, 1 kokt räka och
4 tempura maki
2 lax, 1 tilapiafisk, 1 räka och
4 sakura maki
2 lax, 1 tilapiafisk, 1 kokt räka och
4 Ebi maki

Vegetarian set
Kycklingfilé
Katsu don

Japanska varmrätter
med teriyakisås
panerad kyckling /fläskfilé med
ägg och grönsaker

OBS: Ni kan välja svagare eller starkare

WOKADE RÄTTER

1 a Stekt ris
med kyckling
1 b Stekt ris
med fläsk
1 c Stekt ris
med tiger räkor
2 Kycklingfilé med
cashewnötter
3 a Kyckling curry
3 b Biff curry

3 c Tiger räkor curry
4 a Kyckling sötsur
sås
4 b Biff sötsur sås

ärtor, morötter, lök och paprika

85:-

ärtor, morötter, lök och paprika

85:-

ärtor, morötter, lök och paprika

105:-

Minimajs, paprika, championer
och purjolök
välj grön, röd eller gul curry
champinjoner, paprika, minimajs,
morötter och zucchini
välj grön, röd eller gul curry
champinjoner, paprika, minimajs,
morötter och zucchini
välj grön, röd eller gul curry
champinjoner, paprika, minimajs,
morötter och zucchini
paprika, lök, ananas, bambuskott,
broccoli och vattenkastanjer
paprika, lök, ananas, bambuskott,
broccoli och vattenkastanjer
paprika, lök, ananas, bambuskott,
broccoli och vattenkastanjer
paprika, lök, vitlök, purjolök och
chilli
paprika, lök, vitlök, purjolök och
chilli
paprika, lök, vitlök, purjolök och
chilli
med honung & pepparsås
med honung & pepparsås
med jordnötssås
med sötsur sås
med sötsur sås
med bamboo och lök

85:-

4 c Tiger räkor
sötsur sås
5 a Wokad kyckling
med basilika
5 b Wokad biff med
basilika
5 c Wokad tiger räkor med basilika
6 a Kycklingfilé
6 b Fläskfilé
7 a Kycklingspett
7 b Friterad kyck. filè
7 c Friterade räkor
8 Wokad Kyckling/
biff med bamboo
bambuskott, paprika, morötter,
9 Panaeng curry
zucchini
kyckling/biff
med blandade grönsaker
10 Wokad
vegetarisk
Dricka
Teriyakisås
Jordnötssås
Misosoppa
Wakame (sjögräs)

85:90:105:85:90:105:85:90:105:85:85:85:85:105:85:-/
90:85:-/
90:-

15:- Chilmajonäs 10:Extra kött
10:Ingefära 10:- Extra entrecôte
10:Sötsur sås 10:Ris
25:- Kimchisallad 30:- Cashewnötter
40:Friterade räkor 3st inkl. chilimajonäs

79:-

15:25:15:20:50:-

NUDELRÄTTER

med pujolök, paprika och krossade nötter
med stekta äggnudlar
11 a Kycklingfilé
85:med stekta äggnudlar
11 b Fläskfilé
85:11 c Tiger räkor

med stekta äggnudlar

12 a Pad thai
kycklingfilé

tofu, ägg, böngroddar, salladslök

85:-

12 b Pad thai fläsk- tofu, ägg, böngroddar, salladslök
och krossade nötter
filé
12 c Pad thai räkor tofu, ägg, böngroddar, salladslök

85:105:-

13

Kycklingfilé

med teriyakisås

85:-

14

Katsu don

85:-

15

Yakiniku

panerad kyckling /fläskfilé med
ägg och grönsaker
strimlad entrecote teriyakisås

16

105:-

JAPANSKA VARMRÄTTER

Sushi

Klassisk 8 bitar

130:-

17

California Maki crabstick, avocado, gurka med
tobiko på toppen
lax
med avocado
Sakura Maki

70:-

18

Tempura Maki

friterad scampi med avocado

85:-

19

Waka Maki

crabstick, sjögrässallad och
tobiko på toppen

65:-

20

Mango Veggie

21

Avocado Maki

22

Vegetarisk 8 bitar

80:-

blandade grönsaker, med mango
på toppen
avocado med sesamfrö på toppen

85:-

Vegetarian
Maki

blandade grönsaker

60:-

23

Golden Veggy
Maki

friterade grönsaker, morötter,
salladslök, paprika

60:-

24

Green Mountain blandade grönsaker med sjögrässallad på toppen

Jordnötter

Ägg

Chili

OBS: Ni kan välja svagare eller starkare

70:-

70:-

Special Maki 8 bitar
25

Bakuda Maki
grönsaker och crabstick med grillad lax, vårlök och
chilimajonäs på toppen

26

Crazy Tuna Maki
Crabstick, kokta räkor, gurka, med avocado, tonfisk,
chillimajonäs och tobiko på toppen

27

Crispy Lax Maki
Friterade grönsaker och crabstick med lax,
söt crème fraichesås på toppen

28

Yaki Maki
Strimlad entrecôte, avocado med teriyaki sås på
toppen, inkl. sjögrässallad

29

Dragon Maki
Friterade räkor med avocado,teriyaki sås och lax
95:kaviar på toppen
Kimchi, avocado och friterade räDragon Eyes
kor med lax och tobiko på toppen 120:Maki

30
31
32
33

85:-

120:90:130:-

Dragonite Maki Friterade räkor och avocado med 110:mango och tobiko på toppen
Friterad lax, ost och avocado med
Lax-Ost Maki
85:teriyaki sås på toppen
Pepper Salmon Friterad lax med avocado, teriyaki 80:sås och svart peppar på toppen
Maki

34

Shinkansen
Maki

35

Tori Teri Maki

36

Yellow Submarine Maki

Spicy tonfisk, avocado, vårlök
med kokta räkor, chillimajonäs
och strimlade nori på toppen
grillad kycklingfilé och grönsaker
med teriyaki sås på toppen
Lax, avocado och cremeost med
mango och sesamfrö på toppen

95:70:85:-

Futo Maki 6 stora bitar
37

Florida Maki

Friterad räka (stor), rökt lax,
gurka, avokado och crèmeost

95:-

38

Lunar Maki

Friterad lax och mango med söt
crème fraichesås på toppen

80:-

39

Spicy Kingura
Maki

40
41

Friterad glaskrabba, avocado och
kimchi sallad med chili majonäs
110:på toppen
Friterad glaskrabba, avocodo och
Spider Maki
chilli majonäs med teriyaki sås på 95:toppen
Sanshoku Maki gurka, salladslök och blandade fiskar 79:Jordnötter

Ägg

Chili

42

Lax skivad

43

Nigiri 3 bitar
med risbollar

40:-

med risbollar

40:-

44

Tilapiafisk
skivad
Tonfisk skivad

med risbollar

50:-

45

Räkor

med risbollar

35:-

46

med risbollar

35:-

47

Avocado
skivad
Tofu skivad

med risbollar

30:-

48

Crabstick

med risbollar

30:-

SASHIMI (5 bitar)

med sallad & ponsue sås

55:-

50 Tonfisk skivad

med sallad & ponsue sås

65:-

51 Räkor

med sallad & ponsue sås

40:-

52 Avocado
skivad

med sallad & ponsue sås

40:-

49 Lax skivad

SPECIAL SET
4 nigiri, 4 maki

100:-

54 10 bitars set

4 nigiri, 6 futo maki

115:-

55 Samurai set

6 nigiri och 8 tempura maki bitar

170:-

56 Shogun set

8 nigiri och 8 california maki bitar

180:-

57 Nigiri
moriawase set

15 kombinationer

190:-

58 Sashimi
moriawase set

15 kombinationer

190:-

53 Fuji set

59 Banzaan set

240:8 samshimi, 8 nigiri, 6 Florida
maki bitar, wakame och misosoppa

PARTY TRAYS ( Beställ 1 tim. före)

60 Maki lover

50 bitar kombinationer av maki

61 Superior tray

10 nigiri, 54 bitar kombinationer
av maki
20 sashimi, 15 nigiri och 30 bitar
kombinationer av maki

62 Ontake

Varmt Välkomna!

500:600:620:-

