Cocktails

Makirullar

カクテル

JAPANESE 45

Gin, fläder, mynta, citron, socker, cava.

PEACH FIZZ

138kr
138kr

Vodka, persika, citron, socker.

RHUBARB LADY

Gin, rabarber, citron, socker, cava.

138kr

MOSCOW MULE

138kr

GINGER HYPE

138kr

Vodka, lime, ginger beer.

Gin, sake, grapefrukt, socker, ingefära.

IKURA

Tempurafriterad räka och gurka toppad med lätthalstrad lax,
kimchisås, laxrom, japansk majo, unagisås och shisokrasse.

SENSATION

SPICY LAX

139kr

EDAMAME

Ångade bönor med flingsalt och lime.

60kr

SPICY EDAMAME

60kr

VÅRRULLAR

88kr

Ångade bönor med spicy mix och soja.

Små vegetariska vårrullar med ponzusås.

EBI FRY

Tempurafriterade räkor med chilimajo.

98kr

YELLOWFIN SASHIMI

155kr

Tunt skuren yellowfin med jalapeno, koriander och het marinad på
yuzu, soja, vitlök, ingefära och sesamolja.

SASHIMI

6 BITAR 125kr / 12 BITAR 215kr

Tjockt skuren lax och tonfisk serveras med lime, rättika och avokado.

OSAKA

Gurka och avokado toppad med tonfisk, unagisås, srirachasås,
flingsalt och sötpotatisflakes.

VEGORULLE

Gurka och friterad tofu toppad med rättika och picklad rödlök.

FUTOMAKI

6 bitar med lax, räka, tonfisk

12 BITAR

12 bitar med lax, räka, tonfisk

139kr
139kr
75kr

99kr
169kr

16 BITAR

199kr

30 BITAR

399kr

8 nigiri och 8 maki av kockens val.

14 nigiri och 16 maki av kockens val.

Mellanrätter

食事の間

NIKU TATAKI

Lätt halstrad ryggbiff marinerad i yakiniku och yuzu, serveras
med en sötpotatispuré och flingsalt.

FRITERADE KIMCHIRÄKOR

139kr

155kr

135kr

135kr

Fläsksida marinerad i en glace på yakinikusås och öl, serveras med
japanska ångade bröd, koriander, rättika och picklad rödlök.

MAGURO TARTAR

Tonfisk marinerad i unagisås, srirashasås och vårlök.

FRYMIX

99kr

99kr
119kr

Friterade calamari, ebifry och gyoza med spicy majo och ponzusås.

TORI GYOZA

Friterade kycklingdumplings med ponzusås.

メインコース

YAKINIKU

CRÈME BRÛLÉE

88kr

GLASS

75kr

MOCHI

35 kr/st

CHOKORETO

88kr

TRYFFEL

40kr

Fråga servis om smaker.

Små japanska glassknyten i olika smaker.

198kr

TORI KARA AGE

188kr

KOI BURGER

188kr

YAKI SOBA

188kr

YASAI SOBA

168kr

TORI SOBA

188kr

RAMEN

188kr

SHAKE NO TERIYAKI

215kr

POKEBOWL

188kr

Hemmagjord tryfflar på mörk choklad med kaffelikör
samt vit chocklad med smak av citrus.

Tunnskuret yakinikubrässerat oxkött med ris, kimchisallad och äggula.

Kimchifriterad tärnad kyckling med ris, picklad rödlök och chilimajo.

Grillad burgare på nötkött med stekt lök, ost, knaperstekt bacon
med en söt whiskysås serveras med en sallad på ananas och
picklad rödlök.

Stekta nudlar med grönsaker, tonkatsusås och silkestofu.

Heta kimchimarinerade räkor serveras med ruccola och chilimajo.

PORKBUNS

Huvudrätter

Stekta nudlar med entrecôte, grönsaker och tonkatsusås.

Ceviche på hamachi som marineras i lime tillsammans med picklad rödlök,
jalapeño, koriander, toppas med flingsalt och sötpotatisflakes.

にぎり

6 BITAR

139kr

5 bitar med gurka och avokado och ett val mellan lax, tonfisk eller räka.

HAMACHI CEVICHE

Nigiri

95kr

夕食後

Två små, varma chokladkakor serveras med yuzucurd och bär.

2 st 50 grams burgare med ost, chilimajo och en kimchimarinerad
sallad på rödkål, morot och paprika.Serveras med sötpotatischips.

刺身

8 BITAR

Lax och gurka med en stark spicy majo toppad med shisokrasse,
röd tobiko och sesamfrön.

KOI SLIDER

Sashimi

Efter maten

すしモリアワセ

4 nigiri och 4 maki av kockens val.

145kr

Lax och gurka toppad med cream cheese och sesamfrön.

食べ物の前に

145kr

Tempurafriterad räka och gurka toppad med tunt skuren avokado,
japansk majo och sesamfrön.

KYOTO

Före maten

Sushi Moriawase

まきロール

Stekta nudlar med kyckling, grönsaker och tonkatsusås.

食べ物

Izakaya Koi

Miso, yuzu, soja, vitök, koriander, glasnudlar och färska grönsaker.

Laxfilé med ris, teriyakisås, sötpotatispuré och picklade grönsaker.

Tärnad marinerad lax, rödkål, edamamebönor, picklad rödlök,
ingefära och en mix av säsongens frukter.

ÖPPETTIDER - OPEN HOURS
RESTAURANGEN - DINING ROOM
Mån - Tors / Mon - Thu: 11.30 - 22.00
Fre / Fri: 11.30 - 23.00
Lör /Sat: 12.00 - 23.00
NATTKLUBBEN - THE NIGHTCLUB
Fre/Fri & Lör/Sat: 23.00 - 03.00

88kr
KONTAKT / CONTACT KONTAKT@KOI.SE | 040 - 757 00 | WWW.KOI.SE

