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95/525 Eko

MOUSSERANDE | SPARKLING
Prosecco Terre di Marca Millesimato

Italien, Veneto, Glera
Torr, liten mousse och smak av melon och
päron med ett fruktigt balaserat avslut
Dry with a hint of melon, pears and a balanced fruity ending
120/650 Eko Crémant d’Alsace Brut
Frankrike, Alsace, Auxerrois, Pinot Blanc
Fina bubblor med blommig doft och inslag av citrus. Lätt brödig
med inslag av äpplen och päron
Floral aroma and fresh bread. A hint of apple and pear
140/795 Eko Agrapart Les 7 Crus Brut
Frankrike, Champagne, Chardonnay, Pinot Noir
Ren och stor, fin mineralitet som blandas upp med smaker som
nektarin och äpple
Clean, great and fine minerality mixed with
nectarine and apple
110/590 Eko

Vouvray Sparkling Brut

Frankrike, Loire, Chenin Blanc
Fylligt och harmoniskt med en frisk syra samt en väldigt lång
smak. I eftersmaken känns citrus och aprikos
Mellow and fresh acid. Citrus and apricot
155/895 Eko Waris-Larmandier ”Rasine de Trois”
Frankrike, Champagne, Chardonnay, Pinot Noir, Meunier
Torr, fruktig med en kalkhaltig elegans och en blommigtavslutning
Dry, fruity with calcareous elegance, floral finish

ÖL | BEER
75 Asahi
Vegan
72

Kirin Ichiban Lager
Vegan

VITT VIN | WHITE WINE
2016 Noralba Blanco 125/625

Eko/Vegan
Spanien, Rioja, Viura, Malvasía
Frisk och fyllig, balanserad och smakrik av persika
och vita blommor med långt aromatiskt slut
Balanced taste of peach and white flowers

2017 Gustavshof Blanc de Noir

135/675 Eko/Vegan
Tyskland, Rheinhessen, Cabernet Sauvignon, Cabernet Cortiz
Dragning mot guld, lime, sten, grön paprika och äpple i smaken.
Medel syra med en svag ton av sötma.
The bouquet consists of lime, stone and apple. a hint of sweetness

RÖTT VIN | RED WINE
2013 Gustavshof Cuvée Jomax

135/675 Eko/Vegan
Tyskland, Rheinhessen, Spätburgunder
Lätt med bärig frisk smak av lingon och hallon
Light and berry. Fresh tat of lingonberry and raspberry

SAKE | SAKE
Masumi Yasuragi Junmai Daiginjo

95/435
Polishing Ratio 45% Rich sake with elegant aroma of white lilies and
hints of melon, almond and anise

Binnai Hakko Sparkling Junmai Ginjo

125/285
Fermenterad på flaska. Fruktig persika och melon.
Med en härligt bubblig avslutning
Bottle fermented and packed with lots of fruits like peach and
melon, all with a fizzy and pleasant finish.

ALKOHOLFRITT | NON-ALCOHOLIC
Pona, äpple, ingefära 55
Pona, Tarocco blodapelsin 55
Hakuma, matcha, mango 55
Apolinaire Eau Pomme, äppeljuice med citron och
ingefära 30
Apolinaire Eau Pomme, äppeljuice med vinbär, chili
och citron 30
Apolinaire Eau Pomme Tonic, äppeljuice med citron
och kinabark 30
Kombucha, Original 69
Kombucha, Blueberry mint 69
Kombucha, Lemon ginger 69

SMÅ
SMALL

N

NORIMAKI

NORIMAKI

med pumpa, daikon och pepparotskräm

75

with pumpkin, daikon and horse radish cream

TEMPURA
tempurafriterade grönsaker med chilidoppsås

N

TEMPURA
75

OKONOMIYAKI

tempura deep fried vegetables with chili dip sauce

OKONOMIYAKI

med avokadokräm, tonkatsusås och vårlök

with avocado cream, tonkatsu sauce and spring onions
75

N

RÅÅ GRÖNSAKSNUDLAR

RAW VEGETABLE NOODLES

med mandeldressing, kimchi och picklade

N

with almond dressing, kimchi and pickled pears
75

STORA
LARGE

HIYOKOMAME

HIYOKOMAME

tonkastusås, syrat svart ris samt
krämig kålsallad och pickles

tonkatsu sauce, steeped black rice with
cabbage salad and pickles
145

NUDELSOPPA

NOODLE SOUP

sötpotatisnudlar med höstsvamp, rostad
blomkål samt grönsaker i sojabuljong

sweet potatoe noodles with autumn
mushrooms, roasted cauliflower and
vegetables in soya broth
145

CHIRASHIZUSHI

CHIRASHIZUSHI

svart ris med tempurafriterad ostronskivling,
chilimajonnäs samt rödbetschips

black rice with tempura deep fried oyster
mushroom, chili mayonnaise and beetroot
145

SÖTA
SWEET

N

RÅÅ CHOKLADGLASS

RAW CHOCOLATE ICE CREAM

dadelkolasås och jordnötter

N

dade caramel sauce and peanuts
75

N

RÅÅ MANDEL CHOKLADBIT

RAW ALMOND CHOCOLATE BITE

hallon och shisokräm

raspberry and shiso cream
75

YUZUPAJ

YUZU PIE

maräng och bär

meringue and berries
75

N

RÅÅBOLL

RAW BITE

dagens smak

N

taste of the day
35

N

