Veckans erbjudande

Fisk & skaldjur

9. Tre små rätter-Friterade räkor, kyckling med
starksås och biff i sukisås
………….……..147:-

20. Sashimi-Rå fisk....................................134:-

15. Grilltallrik-Fläskfilé, räkor och kyckling med
jordnötsås………………………………….…………..187:-

23. Tempura-Friterade räkor och
grönsaker………….………………….………………..149:-

71. Två små rätter-Friterade räkor biff i
starks……………………………………………….…....128:-

61. Skaldjurstallrik-Lax, räkor och
pilgrinsmusslor med sesamteriyakisås…………….………………………………..188:-

72. Yaki niku to negi-Biff med lök och
teriyakisås………………...................................93:-

65. Ebi Tari-Stekta räkor i
starksås………….………………………………….…..153:-

73. Sakana yaki-Grillad fisk på spett med
sukisås……………………………………………..…….112:-

Grytor & Grillat

A La Carte

11. Sukiyaki-Entrecôte i tunna skivor och grönsaker kokade i
buljong .Serveras med äggula och ris..................................185:-

Serveras med pommes frites

12. Yose Nabe- Fläskfilé, lax, kyckling, räkor och grönsaker
kokade i buljong .Serveras med äggula, sesamsås o.ris…...188:-

74. Filé mignon med bearnaisesås…….....215:-

13. Yakiniku Entrecôte i tunna skivor och grönsaker som grillas
vid bordet Serveras med sesamsås och ris..........................185:-

75. Oxfilé med kryddsmör /vitlöksmör…..206

12. Yaki Nabe- Entrecôte i tunna skivor, lax, räkor och grönsaker
som grillas vid bordet Serveras med sesamsås och ris….....188:-

77. Pepparstek……………………..….…….……..215:79. Kyckling med champinjonsås…………...167:-

Förrätter
1. Sashimi-Rå fisk………………………………..….74:2. Dobin mushi-Fisksoppa…………………….….58:3. Tempura-friterade räkor………………..……82:4. Hotatekai-Friterade pilgrimsmusslor……89:5. Yakiebi-Grillade räkor på spett...............87:6. Yakitori-Kyckling på spett……………………..64:7. Gyoza-Knyten fyllda med fläsk o. grönsaker..59:8. Wakami-sallad…………………………………………….15:-

60. Kaiseki
är en middag beståendeav många olika rätter…………...348:*Sashimi-Rå fisk *Yakitori-Kyckling på spett *NorimakiRisroulader fyllda med lax och grönsaker *Tempura-friterade
räkor *Gyuhiremaki-Entrecôte roulader fyllda med vitlök och
purjolök *Banana-Yaki-Stekt banan med glass

Kött & Fågel
30. Pinattsusösu-Grillad kyckling på spett med
jordnötsås..................................................129:31. Niku teriyaki-Oxfilé i teriyakisås och
grönsaker……………………………………….…......185:32. Tonkatsu-Panerad fläskfilé
m.tonkatsås……………………………………………163:33. Gyuhiremaki-Entrecôte roulader fyllda m.
vitlök o.purjolök……………………………….…....153:34. Tori maki-Kyckling roulader fyllda m.
grönsaker……………………………..…….…..…….154:62 Ahiru yaki-Stekt ankbröst m.
teriyakisås……………………………………...……..165:63. Gyõ-niku to tsukudani-Tunt skurna
entrecôte i starksås…..…….…………….……....145:-

67. Udon-Stekt udon med tunt skurna
entrecôte och grönsaker……………….….154:-

Sushi
41. Maki sushi(8 bit)-Risroulader fyllda med
grönsaker och lax……………….……………..……..83:54. Sushi mini(6 bit)-Maki, lax, tonfisk och
räka………………………….………………………….…..93:-

Tel. 011-23 88 22
Kungstorget 2 602 18 Norrköping

55. Sushi max (12 bit)- Maki, lax, tonfisk,
laxrom och räkor………………………….….…....156:56. Lax sushi (8 bit)-Lax………………………..…136:57. Sushi mix (8 bit)- Maki, lax, tonfisk, laxrom
och räkor ..………………………………..……..…….110:58. Sushi plus (10 bit)- Maki, lax, tonfisk,
laxrom och räkor………………………….….…....140:10. Sushi lyx (8 bit)- Lax, tonfisk, laxrom och
räkor..........................................................136:37. Tempura maki (8 bit)-Risroulader fyllda
med friterade räkor………………………………. 122:-

Mån 11:00-20:00
Tis Stängt
Ons 11:00-20:00
Tors 11:00-20:00
Fre 11:00-21:00
Lör 12:00-21:00

39. Mono mix (8 bit)- Maki mono, avokado
och tofu……………….………..………………..…..….90:-

Sön 12:00-20:00

59. Maki mono (8 bit)-Risroulader fyllda med
grönsaker ………………………..……………..…..….74:-

Bento

43. California roll (8 bit)- Risroulader med lax
och avokado insidout och majonnäs….…..136:-

Sashimi, entrecôte, räkor och
kyckling

Barnmeny

185:-

25. Köttbillar med gräddsås-…………………………………..…..…….59:26. Grillad korv med pommes frites………………………………....59:-

Desseert
50. Chokladkaka med grädde ……….…..………………………….…..59:-

WWW.sukiyaki.nu

51. Glass med kola-eller chokladsås…………………………….…….38:52. Banan yaki m. glass………..……….………………………….………..49:53. Sorbet…………………………………………………………………...….….44:Pris gäller endast för avhämtning
90. Friterad camembert med hjortrosylt ……….……….....……..59:Obs! ev. feltryck och prishöjning
88. Cognac-flamberad ananas med glass och
grädde…………………………………………………………………….……...….74:-

