
 gyoza
 fem dumplings, fyldt med smag 
       
      dampede 
        serveret grillet med sauce til dypning  
101  yasai | grøntsager (vg)  70 
100  kylling  70 
         
         dybstegte 
        serveret med sauce til dypning  
99  and  72

113   koreansk barbecue oksekød 
rød løg

119   firecracker jackfruit (vg)   • ny • 
syltet asiatisk slaw. forårsløg + stegte skalotteløg. chili

  bao buns     70 
to små lette asiatiske boller med mayonnaise og koriander

115   langtidsstegt flæsk 
panko æble, sriracha

104    edamame (vg)  55 
sojabønner med salt eller chili-hvidløgssalt

110  bang bang cauliflower (vg)  60 
sprød blomkål. firecracker sauce. røde løg + forårsløg,  
frisk ingefær. koriander

106    wok-fried greens (vg) 50 
broccoli. bok choi. hvidløg + sojasauce

101   yasai | grøntsager gyoza (vg)  70 
dampede + grillet med sauce til dypning

119   bao firecracker jackfruit (vg)  70   • ny • 
syltet asiatisk slaw. forårsløg + stegte skalotteløg. chili

sides

 extras  tasty additions to your meal

303 chili (vg)  20 306     te-farvet æg (v)  15

300 ris (vg)  22 307     kimchee  20  spicy fermenteret kål

301 nudler (vg)  22         + radise med hvidløg. indeholder fisk + skalddyr

101

89  grilled and    163 
møre stykker af andelår i spicy teriyaki sauce. serveret med gulerødder, 
sukkerærter, sød kartoffel og røde løg på en bund af hvide ris.  
toppet med et stegt æg, revet agurk og forårsløg. serveret med kimchee

donburi
en stor skål hvide ris, toppet med mørt kød og  
sprøde grøntsager. traditionel + fyldig

  teriyaki 
kylling eller grillstegt kød. teriyaki-sauce. gulerod. sæsongrønt.  
forårsløg. kimchee. japanske ris. sesam frø

69 oksekød  150      70  kylling  135

teppanyaki
nudler på en rygende varm stegeplade. vendt så hurtigt  
at nudlerne er bløde og grøntsagerne sprøde

  pad thai 
risnudler. amai sauce. æg. bønnespirer. porrer. chili. rødløg + forårsløg.  
ristede skalotteløg. mynte. koriander, frisk lime

48 kylling + rejer  143       47   yasai | tofu (v)  143

  yaki soba 
tynde nudler. æg. bønnespires, peberfrugt, salatløg + forårsløg. 
ristede skalotteløg. syltet ingefær. sesamfrø

40 kylling + rejer  135       41     yasai | champignon  (v)  135

44   ginger chicken udon 138 
tykke nudler. mangetout. æg. chili. bønnespirer. 
rødløg + forårsløg. syltet ingefær. koriander

  teriyaki soba 
tynde nudler. karryolie. mangetout. bok choi. rødløg + forårsløg. 
chili. bønnespirer. teriyakisauce. koriander. sesamfrø

45    oksefilet  165         46     laks     160

ramen
friske nudler i dampende suppe,  
toppet med kød eller grøntsager

22  grilled duck ramen    165 
mørt andelår (uden ben). citrus ponzu sauce. chili. sæsongrønt.  
forårsløg. koriander. grøntsagsnudelsuppe

31  shirodashi pork belly  145 
langtidsstegt med ærteskud. menma. forårsløg. wakame.  
et halvt te-farvet æg. kraftig kyllingebouillonmed dashi + miso

30  tantanmen beef brisket  152 
koreansk barbecue oksekødsbryst. halvt te-farvet æg. menma. 
kimchee. forårsløg. koriander. chiliolie. kraftig kyllinge bouillon

23  kare burosu (vg)  149 
shichimi-dækket silketofu. grillede blandede svampe. 
ærteskud. gulerødder. chili. koriander. udon nudler. 
bouillon med karry

20  grilled chicken  140 
marineret kylling. ærteskud. menma. forårsløg. kraftig  
kyllingebouillon med dashi + miso

  chilli 
rødløg + forårsløg, bønnespire, koriander, frisk lime, chilli.  
spicy kyllingesuppe

24   oksefilet  163       25  kylling  145

kokoro bowls
‘kokoro’ betyder ‘ånd, hjerte + sind’. 
skålen for at fodre din sjæl

231  shu’s‘shiok’ jackfruit (vg)  142   • ny • 
ristet jackfrugt. citrus karry sauce. kokos + citrongræs klædte ris. 
syltet asiatisk slaw. karamelliseret lime. chili. koriander. kokosflager

  teriyaki kokoro bowl 
ris. grønkål. gulerødder. edamame bønner. rødløg. 
sød kartoffel. rød + grøn peber. teriyaki sauce. chili. 
koriander. frisk lime

81   laks   152       82  shichimi tofu 140

table no

 symbol kan indeholde skaller eller småben (v) vegetarisk (vg) vegansk

follow 
us on 

instagram

104   edamame (vg)  55
 sojabønner med salt eller chili-hvidløgssalt

110 bang bang cauliflower (vg)  60
sprød blomkål. firecracker sauce. røde løg + forårsløg,
frisk ingefær. koriander

27  chicken yakitori  78 
marinerede kyllingespyd. krydret teriyaki sauce. 
shichimi. forårsløg

sides
små anretninger med stor smag. mange deler tre 
retter mellem to til deres hovedret

106   wok-fried greens (vg) 50  
   broccoli. bok choi. hvidløg + sojasauce

121  bang bang prawns 82 
mayonnaise. rødløg + foråsløg, chilli, koriander og frisk lime

107  chilli squid 82 
dybstegt blæksprutte. shichimi. chili + koriander sauce

1141     yaki soba yasai | champignon (vg)  135  
tynde nudler. bønnespires, peberfrugt, salatløg + forårsløg.  
ristede skalotteløg. syltet ingefær. sesamfrø

1147    pad thai yasai | tofu (vg)  145 
risnudler. amai sauce. bønnespirer. porrer. chili. rødløg + forårsløg.  
ristede skalotteløg. mynte. koriander, frisk lime

76  raisukaree | tofu (vg) 148 
mild + citrus. kokosmælk. mangetout. rød peber. rødløg + forårsløg. 
sesamfrø. chili. koriander. frisk lime. hvide ris

1171  vegatsu (vg)  145 
seitan med sprød panko rasp. aromatisk karrysauce.  
hvide ris. salat. syltet rødløg

72  katsu curry yasai (vg) 145 
grøntsager paneret i panko-rasp, dækket med en aromatisk  
karrysauce og serveret med ris, pickles og salat

23  kare burosu ramen (vg)  149   • ny • 
shichimi-dækket silketofu. grillede blandede svampe.  
ærteskud. gulerødder. chili. koriander. udon nudler.  
bouillon med karry

51  nikko curry yasai | tofu (vg) 148 
aromatisk kokos, citrongræs + gurkemeje suppe. rød peber.  
forårløg, bok choi og rødløg. pyntet med chili, koriander, chili olie.  
serveret med hvide ris eller risnudler med sesamfrø

mains

91  firecracker | tofu (vg) 150 
kraftig + stærk. mangetout. rød + grøn peberfrugt. løg.  
stærk rød chili. sesamfrø. shichimi. frisk lime. hvide ris

231  shu’s‘shiok’ jackfruit (vg) 142   • ny • 
ristet jackfrugt. citrus karry sauce. kokos + citrongræs klædte ris. 
syltet asiatisk slaw. karamelliseret lime. chili. koriander. kokosflager

65  hiyashi bowl (vg) 138   • ny • 
miso mixed vegetable

27

curry
karry retter med et twist. tilberedt nænsomt for at fylde 
dem med smag. fra milde+ duftende til de rigtig stærke

  nikko curry 
aromatisk kokos, citrongræs + gurkemeje suppe. rød peber. forårløg, bok 
choi og rødløg. pyntet med chili, koriander,chili olie. serveret med hvide ris 
eller risnudler med sesamfrø

50   rejer  150       49  kylling  148 
51   yasai | tofu (vg) 148

  katsu 
kylling eller grøntsager paneret i panko-rasp, dækket med en  
aromatisk karrysauce og serveret med ris, pickles og salat

71  kylling  148 

72 yasai | sød kartoffel. aubergine. butternut squash (vg) 145

  firecracker 
kraftig + stærk. mangetout. rød + grøn peberfrugt. løg.  
stærk rød chili. sesamfrø. shichimi. frisk lime. hvide ris

93 rejer  152      92   kylling  148      94   oksekød  165
91 tofu (vg) 148

1171  vegatsu (vg)  145 
seitan med sprød panko rasp. aromatisk karrysauce. hvide ris.  
salat. syltet rødløg

  raisukaree 
mild + citrus. kokosmælk. mangetout. rød peber. rødløg + 
forårsløg. sesamfrø. chili. koriander. frisk lime. hvide ris

79   rejer  152       75  kylling  148 
76   tofu (vg) 148

  lemongrass soba   • ny •  
tynde nudler. æg. bønnespires, peberfrugt, salatløg + forårsløg. 
ristede skalotteløg. syltet ingefær. sesamfrø

150 kylling  145       152     laks  152

hiyashi bowls 
lette + forfriskende glasnudler. gurkemeje ristet blomkål.
syltet asiatisk slaw. forårsløg. frisk koriander + chili. dressing

teriyaki chicken 138
med kimchee miso dressing  
miso mixed vegetable (vg) 138
med hvid miso dressing 

63

65

ny

summer noodles


