middag( sushi meny)
1. liten sushi 9 bitar

105:-

3st lax. 1st räka. 2st avkado. 3st rullar

2. mellan sushi 11 bitar

125:-

3st lax. 1st räka. 2st avkado. 3st rullar.
1st tonfisk. 1st omelet

3. stor sushi 14 bitar

149:-

3st lax. 2st räkor. 2st avkado. 4st rullar. 1st tonfisk.
1st omelett. 1st mussla

4. california rullar 10 bitar

109:-

avkado.omelett.majonnäs.crabsticks.sesamför.purjolök.gruka

5. vegetarisk sushi 11 bitar

119:-

4st avkado. 3st tofu. 4st vegetarisk rullar

6. lax sushi 9 bitar

109:-

9st lax

7. lax avkado sushi 10 bitar

119:-

5st lax. 5st avkado

8. 16 bitar sushi

175:-

4st lax. 2st räkor. 2st tofisk. 2st avkado. 1st mussla.
1st omelett. 4st rullar

9. Familie sushi 32 bitar

325:-

8st lax. 3st räkor. 2st tonfisk. 2st mussla. 3st avkado.
1st tofu. 1st omelett. 12st rullar.

10. Sashimi special
rå fisk med avkado,mussla,tonfisk,räkor och ris.

159:-

middag(varmrätter)

14. Dubbellagat fläskskivor

135:-

fläskskivor med grönsaker och svarta bönor sås

15. Bibimbap

119:-

skivad entrecote med olika sallad ris och
stekt ägg stark sås

16. Sichuan sås med nötkött

129:-

entrecote med grönsaker och stark sichuan sås

17. Äggröra med tomater

119:-

18. Sichuan smak kyckling

125:-

Kyckling med grönsaker jordnötter

19. Stekt dumplings

115:-

9st kycking/vegetariska dumplings med ris och sallad

20, Sushi & dumplings
6st sumplings + 6st valfria sushi bitar

139:-

middag(varmrätter)
22. xiang yue special kyckling(stark) 129:kyckling med grönsaker och färsk chili

23. wokade räkor

125:-

räkor med grönsker vit lök ingefära

24. Lamm med kummin sås

139:-

lamm med grönsaker och kummin sås

25. gong bao kyckling

119:-

kyckling med cashewnötter basilika och grönsaker

26. stekta nudlar

109:-

ris nudlar med biff / kyckling / räkor / tofu och grönsaker

27. wokade anka

129:-

anka med grönsaker och starkt sås

28. vegetarisk wok

109:-

wokade olika grönsaker med tofu

29. kyckling gryta

125:-

kyckling med kokosmjölk och rödcurry

30. nasigoreng med ägg

109:-

stekt ris med räkor och guldcurry

31. köttfärs bränn bläckfisken

135:-

Bläckfisk med köttfärs grönsaker

32. Hem lagad tofu
tofu med grönsaker och szechuan sås

125:-

33. Mapo tofu

125:-

34. Fisk doftande aubergine

135:-

aubergine med grönsaker fiskdoftande sås

