
Dez!to 
For your sweet tooth 

Watermelon Coconut   115 

infuserad vattenmelon, mandelkaka, melonskum, 

blommor, torkad yoghurt och kokos/yuzusorbet

Milk Chocolate Pistachio   125 

mjölkchokladkräm smaksatt med miso och 

serveras med marinerade hallon, frystorkade 

hallon, hallonflarn, kanderade pistagenötter och 

pistageglass    

Ice Cream   45 

1 skopa glass, fråga vår servis  

om dagens smaker

Sorbet   45 

1 skopa sorbet, fråga vår servis  

om dagens smaker

Mochi      45 / pc    
Mochiglass, fråga vår servis  

om dagens smaker 

                  

Säg gärna till oss om du har någon 
matallergi

Shared courses 
Sharing is caring (for 2 or more)  

Steam Buns   245 p/p 

ångade steam buns med kimchi, mungbönor, chiligurka, koriander, och 

fermenterad tomatglace. Serveras med krispig fläsksida och glacerad tofu

Okonomiyaki   225 p/p 

kålomelett med japansk majonnäs, salladslök, sesam, kimchi och teriyaki

Crispy Duck Pancakes   245 p/p 

glacerat anklår med salladslök, gurka, kimchi, koriander, gochujang och 

hoisin 

                  

Sukoshi 
But first, entreés 

45 / st           120 / 3 st   Oyster Cucumber 
shisoolja, gurkgranité och grönt äpple

! 265   /   365   Sashimi Grand de Luxe    
sashimi på pilgrimsmusslor, gulfenad tonfisk, 

lax och hiramasa, serveras med avokado och 

ingefärapärlor

165   Hiramasa Shiso    
tunt skivad hiramasa med jalapenorelish, 

karameliserad ingefära, shisosallad och lättrökt 

ponzu

! 175   /   265   Steak Tartar Foie Gras   
nymalt nötinnanlår med riven anklever, 

fermenterad rättika, krispigt ris, shisoblad, 

silverlök, wakamekräm och salladsblad

155    /    245   Yellow Beet Tartar 

nymald misoglacerad gulbeta med pumpakrisp, 

fermenterad rättika, shisoblad, silverlök, 

wakamekräm och salladsblad

165   Gyoza Sweet Corn 

friterade gyozas fyllda med sötmajs, purjolök och 

yuzukosho. Serveras med strimlade vaxbönor, 

grillad majs, ingefära och chao ton

145   Eggplant Sesame    
grillad aubergine med vårlök, limerostad panko, 

strimlad chili, sesam, miso och mirin  

165   Beef Tataki Yuzu 

lätthalstrad biff med strimlad marinerad morot, 

salladslök, koriander och kimchisesamkräm 

                  

  
Ostron och tonfisk kan innehålla ett virus som kan 

vara skadligt för din hälsa

Wagyu 
Our finest selection of 

Entrecôte Wagyu Japan Kagoshima A+10   545 

Striploin Wagyu Chile A+5   335 

Picanha Wagyu Chile A+5   265 

Flank Steak Wagyu USA A+5   265

120 g snabbhalstrad med svarvsallad,  

sesamris och rödvinssås 

                  

Meindisshu  
The Mains 

Duck Breast Salad Cantaloupe   285 

bakat ankbröst med marinerade svarvad zucchini, morot, jordnötscrumble, 

Szechuan marinerad melon, thaibasilika pesto och jordnötsdressing

Soba Noodles Arctic Char   285 

sobanudelsallad med glasbakad röding, strimlade rotfrukter, fermenterad 

pumpa, nori, forellrom och yuzukosho

Yellowfin Tuna Edamame   295 

grillad gulfenad tonfisk med svarvsallad, limeconfit, koriander, krispigt sushiris 

och edamamekräm smaksatt med wasabi

Celeriac Miso   265 

misoglacerad rotselleri, strimlade vaxbönor, rödbetsgroddar, 

ingefärsvinaigrette och brynt sojasmörsås


