
7-Bitars        95:-
(5 nigiri & 2 maki)

9-Bitars       115:-
(6 nigiri & 3 maki)

11-Bitars      135:-
(7 nigiri & 4 maki)

15-Bitars      160:-
(10 nigiri & 5 maki)

Mama-sushi      135:-
(11 bitar utan rå fisk)

Shake-sushi (8 lax nigiri)       120:-

Shake-ebi (4 lax & 4 ebiräka)      120:-

Shake-tuna (4 lax & 4 tonfisk)      125:-

Sashimi Moriwase (rå fisk)      175:-

Futomaki      125:-
(lax, avokado, gurka, ägg, krabbstick)

Inside out roll      125:-
(som ovan med sesamfrö) 

California roll      130:-
(majonäs, isberg, avocado, krabbstick, sesamfrö)

Alaska roll      135:-
(majonäs, isberg, avocado, lax, sesamfrö)

Spicy tuna      150:-
(tonfiskrulle med japansk chilipasta)

Philadelphia roll      150:-
(lax, gurka, philadelphia)

Tempura roll      150:-
(tempuraräka, avokado, gurka, chilimajonnäs)

Pad thai gai (nötter, chili och lime)       130:-
Wokade risnudlar med grönsaker, kyckling & ägg

Pad thai pak (nötter, chili och lime)       130:-
Wokade risnudlar med grönsaker, tofu & ägg

Pad thai gong (nötter, chili och lime)    150:-
Wokade risnudlar med grönsaker, tigerräkor & ägg

Pad thai nuea (nötter, chili och lime)    150:-
Wokade risnudlar med grönsaker, biff & ägg

Pad senme gai       130:-
Wokade äggnudlar med grönsaker, kyckling & ägg

Pad senme pak       130:-
Wokade äggnudlar med grönsaker, tofu & ägg

Pad senme gong       150:-
Wokade äggnudlar med grönsaker, tigerräkor & ägg

Pad senme nuea       150:-
Wokade äggnudlar med grönsaker, biff & ägg

Bun cha                160:-
Vietnamesisk risnudelsallad. Kycklingfärsbollar, 
vårrulle, limefisksås, isbergssallad, koriander,
gurka,böngroddar, picklad rödlök & morot. 
Toppad med rostad lök & jordnötter.

Aloha poke       155:-
Lax, sushiris, mixsallad, edamame, sjögräs, avokado
majs, srirachamajo & sesamfrö.

Bibimbap                160:-
koreansk nationalrätt med grönsaker, 
strimlat nötkött & ägg med speciell chilisås. 
(går att få vegetarisk alt.)

Mamas dumplings fläsk/ kyckling/tofu 
7st/10st    125:-/145:-

Golden spicy tuna 175:-
Friterad spicy tuna, (tonsfisk, gurka, avokado, daikon) 

Golden spicy salmon 165:-
Friterad spicy tuna, (lax, gurka, avokado, daikon) 

Umami kombo 160:-
5 halstrad lax & 5 friterad rullar

Fried rice kyckling          125:-
med färska hackade grönsaker & ägg

Fried rice tofu 125:-
med färska hackade grönsaker & ägg

Fried rice räkor 125:-
med färska hackade grönsaker, ägg & små ishavsräkor

Fried rice biff 135:-
med färska hackade grönsaker & ägg

Fried rice special 145:-
med färska hackade grönsaker,ägg & blandad kött

Kimchi  50:-
chilifermenterad kinakål

Goma wakame  50:-
sjögrässallad

Chun juan  45:-
vegetariska små vårrullar

Chá gió  70:-
friterade vårrullar, rullade med rispapper & fyllda 
med fläsk, nudlar & grönsaker.

Satay gai      110:-
Kycklingspett med jordnötssås

Yakitori      110:-
Kycklingspett med soyasås

Gaeng ped gai      130:-
Kyckling med röd curry & cocosmjölk

Gaeng ped pak      130:-
Tofu med röd curry & cocosmjölk

Gai pad maamuouang      130:-
Wokad kyckling med cashewnötter & grönsaker

Pad krapow gai      130:-
Wokad kyckling med het basilika & grönsaker

Pad krapow pak      130:-
Wokad tofu med het basilika & grönsaker

Pad krapow gong      150:-
Wokade tigerräkor med het basilika & grönsaker

Pad krapow nuea      150:-
Wokad nötkött med het basilika & grönsaker

Gaeng keowan gong      150:-
Tigerräkor i grön curry & cocosmjölk

Yakiniku      155:-
Strimlad nötkött med sojasås

General tsu      150:-
Wokad friterad kyckling med sötsur-stark sås

Sushi-yakiniku  150:-
5 sushi & yakiniku

Sushi-yakitori  140:-
5 sushi & yakitori

Sushi-satay  140:-
5 sushi & satay

Sushi-gaeng ped gai  140:-
5 sushi & gaeng ped gai

Mamas deli-låda  160:-
4 sushi, yakiniku & kyckling röd curry

Familjesushi      360:-
30 bitar blandat på uppläggningsfat

Veggie-roll    125:-
(Tofu, paprika, gurka, avokado, sesamfrön )

SUSHI

RULLAR

VARMA RÄTTER

SPECIAL RULLAR

DUMPLINGS

NUDLAR

BOWLS

STEKT RIS

KOMBINATIONER

SMÅ RÄTTER

Degknyten fyllda med grönsaker & hackad 
fläskkött/kyckling/tofu

Allergisk? Fråga oss!

NYHET

NYHET

NYHET
Majo på sidan ..... 10:-

Chilimajo ............. 10:-

Faux-nagi sås ...... 10:-

Jordnötssås ...........25:-

Sushi-nigiri ......... 16:-

Friterad rulle ... 35:-

Kyckling ............ 35:-

Räka ................... 20:-

Ris ....................... 25:-
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