Vecka 8
LUNCHMENY

Vår lunchmeny är skapad för att passa oavsett om du har kort
om tid eller vill njuta av en långlunch. Kom in och upplev unika
asiatiska smaker mitt i Stockholm.
SUSHI:
Kombi sushi
3 lax, 3 friterade räkor, 3 maki 140 kr
Sushi kockens val
9 nigiri, 3 maki, 1 gunkan maki 165 kr
Stor sushi
8 nigiri, 4 maki 145 kr
Mellan sushi
6 nigiri, 4 maki 120 kr
Liten sushi
5 nigiri, 3 maki 105 kr
Lax sushi
10 laxnigiri 130 kr
Lax & avokado sushi
5 laxnigiri & 5 avokadonigiri 130 kr
Lax & räkor
5 laxnigiri & 5 räknigiri 130 kr
Vegetarisk sushi
6 nigiri, 4 maki 120 kr
MAKI:
Spicy tuna roll
Tonfisk, avokado, gurka koriander och chilimajonnäs 140 kr
California roll
Avokado, krabba, gurka, gräslök och majonnäs 130 kr
Salmon roll
Grillad lax, krabba, avokado och gurka 130 kr
SASHIMI:
Liten sashimi
Kockens val av fisk 130 kr
Chirashi sushi 130 kr
COMBOS:
Sushi & gyoza
5 st bitar sushi och 5 st dumpling 130 kr
Sushi & wok
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5 st bitar sushi och dagens wokrätt 130 kr
Wok & gyoza
5 st dumpling och dagens wokrätt 130 kr
WOK:
Wok cashew
Biff med cashewnötter och utvalda grönsaker 105 kr
Wok Sichuan
Biff med wokade grönsaker 105 kr
Wok curry
Röd curry med kycklingfilé och säsongens grönsaker 105 kr
Wok basilika
Kycklingfilé med wokade grönsaker 105 kr
Wok black pepper
Biff med wokade grönsaker 105 kr
Pad thai
Stekta risnudlar med kycklingfilé, hackade jordnötter,
grönsaker och ägg 105 kr
Chao mian
Stekta äggnudlar med biff, grönsaker och ägg 105 kr
Wok curry
Paneng curry med kycklingfilé och grönsaker 105 kr
RAMEN:
Tonkotsu Ramen
Mörbakad fläsksida med picklad silverlök och ägg 130 kr
Chili biff ramen
Mörbakad biff, picklad silverlök, vitlök och ägg 130 kr
Grillad anka ramen
Grillat anklår, picklad silverlök och ägg 130 kr
BIBIMBAP:
Kyckling Bibimbap
Söt krispig kyckling 130 kr
Biff Bibimbap 130 kr
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