BENTO "THE SECRET BOX" • 325 SEK
ett urval av sashimi, tataki, nigiri,
makirolls, tonfisktartar och tempura

OSTRON FDC • 30 SEK / ST

med soja/mirin

EDAMAMEBÖNOr • 45 SEK

SASHIMI •

TEMPURACORN • 65 SEK

HALV

135 SEK • HEL 225 SEK

lax, tonfisk, råräka, pilgrimsmussla
och avokado

KIMCHI • 35 SEK

CALIFORNIA ROLL • 135 SEK

krabba, majonnäs, gurka och avokado

SPICY POKE • 195 SEK

poke bowl med grillad tonfisk, avokado,
mango, chili, lime och koriander

BIFF BULGOGI • 165 SEK

STEAK TARTAR
JAPONAIS • HALV 145 SEK • HEL * 225 SEK

sushiris, grillad biff, kimchi,
shiitakesvamp, böngroddar, chiligurka,
ägg, sesam och gochuyangchilisås

nymalt nötinnanlår med ingefära, bok choy,
sticklök, äggula, sesam och wasabimajonnäs

* helportion serveras med sallad och chilipommes
TONFISKTARTAR •

HALV

155

SEK

•

HEL

*245

chirashi sushiBowl • 175 SEK

sushiris, ingefära, wasabi, sojabönor, rädisor,
sjögrässallad toppas med lax, räkor och tonfisk
serveras med chilimajonnäs

SEK

tärnad gulfenad tonfisk med avrugacaviar,
avokado, wasabicrème, soja, sesam och shiso

ELDAD LAx • 135 SEK

eldad lax, miso, gurka, sticklök och chili

THE TEMPURA ROLL • 145 SEK
friterad med rödräka, sticklök,
piemento, chili och koriander

SPICY SEAFOOD ROLL • 165 SEK
räkor, krabba, hummer, sticklök,
sriracha och koriander

SUSHIKOCKENS VAL • 155 SEK
fråga vår servis vilken maki roll
som serveras just idag!

* helportion serveras med mixsallad
BIFF TATAKI • 165 SEK

halstrad biff med yuzu, chili, koriander, jordnötter

9 BITARS SUSHI • 145 SEK
sushikockens val

11 BITARS SUSHI • 175 SEK
sushikockens val

14 BITARS SUSHI • 195 SEK
sushikockens val

Lax
Eldad Lax Miso
Tonfisk
Avokado
Tofu

• 17 SEK / BIT
• 19 SEK / BIT
• 21 SEK / BIT
• 15 SEK / BIT
• 13 SEK / BIT

SOFTSHELL CRAB • 175 SEK

tempurafriterad softshellkrabba med mandlar,
shichimi togarashi och ingefäradressing

k

RÖDRÄKOR TEMPURA •
HALV
165 SEK • HEL * 265 SEK

tempurafriterade rödräkor med friterad tofu,
friterad broccoli och traditionell tentsuyudressing

AUBERGINE & TOFU
(VEGAN) • 155 SEK

aubergine och tofu marinerad samt
grillad med miso och sesam serveras
med sesamris och wafuspenat

LEMON RAMEN • 165 SEK
créme brûlée smaksatt med citrongräs och lime

äggnudlar i en het citronbuljong med
citrongräs, limeblad, shiitakesvamp,
savoykål, broccoli och ägg
VÄLJ MELLAN kyckling, lax, tofu

MOCHIGLASSMIX • 45 SEK / ST

TUNA ASIAN GRILL • 195 SEK

LEMONGRASS Brûlée • 95 SEK

fråga vår servis om vilka smaker som finns

grillad tonfisk med avokado, chili, koriander,
lime, serveras med jalapeño/korianderdressing

WAGYU BURGER • 235 SEK

180g chiligrillad wagyuburgare med karamelliserad
lök, koriander, japansk majonnäs, picklad gurka

STEAK MINUTE
BLACKPEPPER/GARLIC • 265 SEK
peppargrillad ryggbiff med rostad
svartpeppar, friterad vitlök, sticklök,
greenbeans och rostad vitlöksaioli
serveras med chilifries eller sesamris

JAPONAIS STEAK SANDWICH • 245 SEK

sandwich med grillad tunn kalvytterfilé
med asiatisk rawsallad, friterad majs, ingefärastekt lök samt jordnötsdressing med rostad kokos

