Varmrätter

DESERT

Serveras med ris eller nudlar

Tori No Curry		

					139:-

Kycling, grönsaker, kokosmjölk, limeblad och röd curry

Shake No Teriyaki 						159:Lax, grönsaker och teriyakisås

Shake No Curry		

				159:-

Lax, grönsaker, kokosmjölk, korriander och grön curry

Yakiniku		 					159:Entrecôte, grönsaker, pickles, sesam och yakinikusås

Yakisoba		

					159:-

Stekt udon med sidfläsk, grönskar och yakisobasås

Tempura Ebi			

			199:-

Tempura friterade räkor med chilimajonnäs (endast med ris)

Beef Chow Mein No Noddles			

69:-

Bubbies Mochi ice cream				

75:-

Glass med smak av finamlt och bearbetat grönt te		

Krämig gräddglass omsluten av ett lager sötat rismjöl, (varierande smaker)

D I P P O R 							 20:Kimchicréme		

Stark kimchi, cream cheese

				

Rayusås					
Stark majonäs

Japansk majonäs						
Syrlig majonäs

Philadelphiacréme						
Mjuk creme cheese

159:-

Stekta nudlar med entrecóte

Gyoza		

Matcha green tea ice cream				

						109:-

Hemgjorda dumplings ( 8 st )

Söt sojaglaze							
Nerkokt söt soja

T I L L B E H Ö R 						

Wegi Wok		

					119:-

Shari								25:-

Grönsaker, sesam, chili, tofu och thaibasilika

Sushiris

Coco Tofu		

					119:-

Gohan								19:-

Grönsaker, kokosmjölk, tofu, thaibasilika och röd curry

Japanskt ris

Wasabi							10:Japanskt pepparot

Gari								10:Syltad ingefära

MENY
| Sakura Sushi

| Öppettider

| Västra varvsgatan 16D

| Mån-fre 11:00 - 21:00

| 21 115 Malmö

| Lördagar 12:00 - 21:00

| Tel: 040-6086030

| Söndagar stängt

| Sakura-sushi.se
Sakura Sushi

SMÅTT OCH GOTT
Goma Wakame 					

FUTO MAKI 		
29:-

Gröna sesamalger

Kimchisallad						

39:-

Misoshiro							29:Vårlök, tofu och wakame (liten/stor)

Edamame							65:Ångade sojabönor med havssalt och citron

Gyoza								59:Hemgjorda dumplings ( 4 st )

Wonton							59:Hemgjorda friterade dumplings ( 4 st )

Shake Poke Nachos						79:-

Lax, avokado, tomat, chilimajonnäs och friterad tortilla

Tuna Abokado Tartar					99:Tonfisk, dagens frukt, avokado, laxrom och ponzusås

Tempura Scallop						79:Pankofriterad kammusslor med tartarsås

Risbollar

Shake		
Lax

2 bitar
						39:-

Shake Ninniku						39:Lax med vitlök

Shake Yaki 							39:Eldad lax

Maguro
Tonfisk

Tilapia
Tilapia

						45:-

SASHIMI MORIAWAS E

Shake Roll							59:-/109:-

8 bitar 119:- / 11 bitar 155:- / 14 bitar 189:-

Tilapia Roll							65:-/115:Tilapia, koriander, vårlök, citron, gurka och japansk majonäs

Yakiniku Roll							65:-/115:Entrecôte, avokado, gurka och yakinikusås

						39:-

Ål

Ebi								39:Räka

Abokado							35:Avokado

Tomago 							35:Hemgjord omelett

Inari								35:-

Dagens Fisk

BENTO BOX 						 229 :Sashimi, yakiniku, tempura ebi, pickles, ris och rayusås

POKÉ BOWL						 1 3 9 :-

Dagens fisk, räkor eller vegetariskt med grönsaker och frukter

Vege Roll							59:-/109:-

SUSHI MORIAWAS E

HOSOMAKI				

Ronin		

Dagens grönsaker

8 bitar 59:-

Små rullar, välj en fyllning under NIGIRI

URAMAKI 		
Stora ut och in rullar

		

4 b i t a r / 8 bitar

California Roll						65:-/115:Räkor, avokado, gurka och japansk majonnäs

Spicy Tuna Roll						65:-/119:Tonfisk, gurka, ruccola och kimchicréme

Spicy Shake Roll						59:-/109:Lax, avokado, ruccola och kimchicréme

Unagi Roll							65:-/119:Ål, avokado, gurka och söt soja

Ebi Tempura Roll						109:Tempura friterade räkor med chilimajonnäs (serveras endast med 8 bitar)

Tempura shake Roll						109:Tempura friterade lax med chilimajonnäs (serveras endast med 8 bitar)

S AKURA S P ECIAL

8 bitar

Umami Roll							129:Avokado, shiitake, enoki, kimchicréme och toppad med eldad lax

Unagi								45:-

Tofu

4 bitar / 8 bi t a r

Lax, gräslök, gurka och philadelphiacréme

Kål och kimchi

NIGIRI

			

Stora rullar

Crab Roll

						139:-

Krabba, avokado, majonnäs och toppad med tobiko och gräslök

Crispy Duck							169:Pankofriterad anka och toppad med avokado, majonnäs, tobiko och teriyakisås

Ebi Tempura Deluxe						189:Tempura friterade räkor med chilimajonnäs toppad med grillad ål, sesam och
unagisås

Spicy Tuna Deluxe						199:Tonfisk, lax, avokado, itamae sås och toppad med tonfisk, laxrom och
philadelphiacréme

Sushi plattor

						105:-

8 bitar (5 nigiri, 3 maki )

Daimyo		 					129:11 bitar (7 nigiri, 4 maki )

Shogun		 					155:14 bitar (9 nigiri, 5 maki )

Go-Yo		

						265:-

25 bitar (15 nigiri, 10 maki )

Jitte-Mon		

					519:-

50 bitar (30 nigiri, 20 maki )

Alla plattor kan på begäran serveras anpassade till veganer, ammande/gravida.
Har du allergier eller frågor om vara ingredienser, fråga gärna vår personal.

