Main Menu
TO START WITH
Garlic Teriyaki Edamame / 50

Spicy Tuna on Crispy Rice / 80 (G)

sojabönor med vitlök och teriyakisås

Karaage (Fried Chicken) / 70

krispiga ris toppad med tonfisk och avokado
(G)

krispig kyckling samt japanskmajo och

tartar, kochujangsås, honungmajo.

Spicy Shrimp Tempura / 100 (G) (Ä)
krispiga tempura räkor med chilimajo,

citronklyft

kanderade valnötter

Gyoza / 80 (G)

Classic Sashimi / 160

dumpling med kyckling och

blandad sashimi 6 skivor

grönsak fyllning

SHARING IS CARING
Udden Collection / 835

(Ä) (G)

48 bitar av klassiska kombination av nigiri, sashimi, maki, friterade maki.
Rekommenderas för 3 pers

Couple Sushi / 465
30 bitar av blandade nigiri och maki. Rekommenderas för 2 pers

MAIN SUSHI
Classic Sushi / 175
blandad 12 bitar

Premium Sushi / 245
blandad speciella 12 bitar

Mixed Nigiri / 95/ 140/ 185/ 225
blandad nigiri 6/ 9/ 12 /15 bitar

Salmon & Avocado / 175
8 lax, 4 avokado nigiri

Salmon & Shrimp / 185 (G)
8 lax, 4 friterade rödräkor nigiri

Green Sushi / 115/ 145 (V) (VG)
vegetariska sushi 9/12 bitar

Triple Sushi 85/ 130/ 175/ 215
blandad nigiri och maki 6/ 9/ 12/ 15 bitar

(VG) Vegan
(V) Vegetarisk
(G) Gluten
(Ä) Ägg

Mer allergi info,
Fråga oss!

POKE BOWL
Salmon Poke / 145 (Ä)

Shrimp Poke / 145 (Ä)

lax, gurka, avokado, mango, sojabönor

ishavsräkor, gurka, avokado, mango, sojabönor

med kimchimajo, sesamfrön på risbädd

med japanskmajo, sesamfrön på risbädd

Tuna Poke / 145

Green Poke / 135 (VG)

(Ä)

tonfisk, gurka, avokado, mango, sojabönor

gurka, avokado, mango, sojabönor, sötpotatis,

med spicy chilimajo, sesamfrön på risbädd

sparris, picklad rättika med soja-sesamolja,
sesamfrön på risbädd

MAKI
Rainbow Roll / 195

Crunch Salmon Roll / 185

(Ä) (G)

laxmix, gurka, avokado, gräslök- inside out

friterade rullar med lax, tempura sparris, avokado

klädd med 3 sorters fiskar, toppad med

toppas med japanskmajo och marinerad laxrom,

cream cheese, laxrom. 10 bitar

serveras med wasabi citrus dressing.10 bitar

Crunch Shrimp Tempura Roll / 185 (Ä) (G)
friterade rullar med tempura räkor, avokado,

Crazy Salmon Roll / 185

sparris, omelett, gräslök toppad med tobikorom,

(Ä)

sotad lax, avokado, picklad rödlök, ärtskott,
sparris- inside out klädd med lätt halstrad
lax. 10 bitar

serveras spicy chilimajo. 10 bitar

Crunch California Tempura Roll / 175 (Ä)(G)
friterade rullar med tempura räkor, avokado,
sparris, krabbkött, gräslök serveras
sweetmajo. 10 bitar

HOT DISHES
Shoya Ramen / 170 (Ä) (G)
fläsk och kycklingbuljong med soja, chasu pork, sojapicklad ägg

Spicy Miso Ramen / 175 (Ä) (G)
fläsk och kycklingbuljong med miso, chasu pork, sojapicklad ägg

Udon med Tempura / 175 (V)
dashibuljong, tempura räkor och grönsaker

Tonkatsu / 170 (Ä) (G)
pankopanerad fläskkotlett, kålsallad, ris

Yakiniku / 215
risskål med strimlad entrecote, böngroddar, salladsmix, kimchi

