Japansk
Restaurang

Förrätter & Tilltugg

1. Stark Crabsticksallad - Kanikama

Crabstick, sallad, tomat, rödlök, salladslök, chili,
vitlök, citrongräs, fisksås, majonnäs

4. Sjögrässallad - Goma Wakame
55:-

79:-

2. Stark Friterat ägg-sallad - Medama Yaki
Friterat ägg, sallad, tomat, rödlök, salladslök,
chili, vitlök, citrongräs, fisksås, majonnäs

5. Edamamebönor
55:-

79:-

3. Stark tonfisksallad

Tonfisk, sallad, tomat, rödlök, salladslök, chili,
vitlök, citrongräs, fisksås, majonnäs

79:-

6. Kimchisallad

Salladskål, morötter, salladslök

55:-

Förrätter & Tilltugg
7. Gyoza

Fläskfärs/räk-dumpling

59:-

8. Räkkroketter - Ebi

Räkor, potatis, nötter, ägg,
vetemjöl, smör

65:-

9. Tigerräka Teriyaki

Jätteräka, serveras med teriyakisås
och inlagd ingefära

79:- /räka

10. Pilgrimsmusslor

Stekta pilgrimsmusslor, tillagade med
salt, peppar, sake, soja och smör.

79:-

Sushi
60. Sashimi Förrätt
Kockens val av fisk och skaldjur med grönsaker

95:61. Sashimi

Kockens val av fisk och skaldjur med grönsaker.
Serveras med ris och misosoppa

195:-

62. Ebi Tempura Roll

Friterade räkor, avokado, morot, majonnäs, rom
Åtta bitar

159:-

63. Lax/Salmon Roll

Lax, crabstick, gurka, omelett, majonnäs, rom
Åtta bitar

159:-

64. Caterpillar Roll

Lax, färsk sparris, avokado, crabstick,
omelett, rom. Åtta bitar

159:-

65. Friterad Tempura Roll

Friterad maki med lax, morot, crabstick,
omelett, färsk sparris.
Åtta bitar

66. California Roll

159:-

Räkor, crabstick, sparris, rom, avocado, majonnäs.
Åtta bitar

159:-

Ingredienserna kan ändras efter önskemål

Sushi
70. 8-bitars 109:-

3 maki, 3 lax, 1 räka, 1 tonfisk

71. 10-bitars 119:-

4 maki, 3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 1 vitfisk

72. 12-bitars 135:-

5 maki, 3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 1 bläckfisk, 1 mussla

73. 15-bitars 165:-

6 maki, 3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 1 vitfisk, 1 bläckfisk,
1 mussla, 1 ål

74. 30-bitars 295:15 nigiri, 15 maki

(Alternativt vegetariska Nigiri och Maki)

75. 8-bitars med lax 119:76. 10-bitars med lax 129:77. 15-bitars med lax 189:78. 10-bitars med 5 lax / 5 räkor 139:79. 12-bitars med 6 lax / 6 räkor 159:-

Ingredienserna kan ändras efter önskemål

Set-Menyer

11. Friterat fläskkött - Tonkatsu Set

12. Friterade räkor - Tempura Set

Fläskkött, Teriyakisojasås. Serveras med ris,
Misosoppa och Kimchisallad

Friterade räkor och grönsaker med Tengyusås.
Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

159:-

159:-

14. Makrill Teriyaki

13. Lax Teriyaki

Lax med Teriyakisojasås. Serveras med ris,
Misosoppa och Kimchisallad

Stekt makrill med Teriyakisojasås. Serveras med ris,
Misosoppa och Kimchisallad. (Obs - säsongsrätt)

159:-

159:-

15. Pilgrimsmusslor - Hotate Gai Set

16. Biff Teriyaki Set

Stekta pilgrimsmusslor, tillagat med salt, peppar, sake,
soja, smör. Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

Stekt entrecôte. Med Japansk majonnäs,
finhackad salladslök, vitlök, Teriyakisås och sesamfrön.
Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

189:-

219:-

Set-Menyer

18. Kyckling Teriyaki Set

17. Fläskkött Teriyaki Set

Stekt fläskkött med Teriyakisås och inlagd ingefära.
Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

Stekt kycklingfilé med Teriyakisås och inlagd ingefära.
Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

159:-

159:-

20. Havets läckerheter

19. Biff Yakiniku Set

Strimlat nötkött. Serveras med ris, Misosoppa och
Kimchisallad

159:-

Stekt fisk, jätteräkor, bläckfiskringar och musslor. Med Japansk
majonnäs, finhackad salladslök, vitlök, Teriyakisås och sesamfrön. Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

275:-

22. Teppanyakiräkor med vitlök

Grillat kycklingspett med Teriyakisås.
Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

Stekta jätteräkor, tillagade med salt, peppar, sake, soja,
och smör. Med Japansk majonnäs, finhackad salladslök,
vitlök, Teriyakisås och sesamfrön. Serveras med ris,
Misosoppa och Kimchisallad

149:- /5st

225:-

21. Yakitori

Set-Menyer

23. Friterat mixset - Kushi Katsu

Friterade spett av nötkött, fläskkött, räkor,
kyckling och grönsaker. Tonkatsusås och senap.
Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

165:-

24. Bentolåda

Yakiniku, Laxteriyaki, fläskköttrullar med färsk sparris.
Friterad kyckling och räka, Sashimi, ris, Misosoppa
och Kimchisallad

219:-

25. Katsu Curry Fläskkött

26. Katsu Curry Lax

Friterat fläskkött med currysås. Serveras med ris,
Misosoppa och Kimchisallad

Friterad lax med currysås. Serveras med ris,
Misosoppa och Kimchisallad

159:-

159:-

27. Friterade räkor - Ebi

Fyra räkor med majonnäs- och Tonkatsusås.
Serveras med ris, Misosoppa och Kimchisallad

159:-

Donburi-rätter

40. Katsu Don

Ris med friterat fläskkött, eller kyckling och ägg.
Soyasmak. Serveras med Kimchisallad

159:-

41. Yakiniku Don

Ris med strimlat nötkött och Yakinikusås.
Serveras med Misosoppa och Kimchisallad

159:-

42. Ten don

Ris med friterade räkor och Tengyusås.
Serveras med Misosoppa och Kimchisallad

159:-

Nudlar

51. Syoyu Ramen / Kött

50. Yaki Soba

Nudelsoppa med nötkött

Stekta Ramennudlar med grönsaker och soyasås
Välj mellan kyckling, fläskkött, nötkött eller räkor.

139:-

139:-

52. Syoyu Ramen / Kyckling

53. Syoyu Ramen / Tempura-räkor

139:-

139:-

Nudelsoppa med kyckling

Nudelsoppa med friterade räkor

54. Udon-soppa / Tempura-räkor
Udonsoppa med friterade räkor

139:-

Efterrätter

80. Pudding

Vanilj-, matcha-, goma- eller chokladsmak

59:81. Greentea-glass med Azuki
59:-

82. Crème Brûlé. Vanilj eller Ingefära
69:-

83. Kokt äpple eller päron
med rödvinskräm

69:-

Drycker
Till maten
Läskedrycker 		
33 cl
Fruktsoda, Apelsin, Cola, 		
Cola light. Äpple, Lingon,
Soda Water Apelsinjuice, 		
Mjölk
Mineralvatten 			
Naturell, Citron, Lingon		
27:-

40 cl

50 cl

27:-

30:-

50 cl
55:34:-

60 cl
63:39:-

Flasköl, starköl 			
33 cl 50 cl
Zeunerts Merke, ljus lager		
56:Zeunerts Höga Kusten			
56:Zeunerts 1857, ljus lager 4,2% 49:Sofiero, lager				
56:Newcastle Brown Ale 		
49:-		
Singha, Thailändsk öl		
49:-		
Kirin Ichiban, ljus lager
49:Sapporo, ljus lager
49:Asahi, ljus lager 		
49:-

63 cl

Öl				
Fatöl				
Starköl, Zeunerts Merke		
Lättöl, Zeunerts Merke 		

40 cl
50:29:-

79:-

Folköl
Zeunerts Merke 3,5%, 50 cl		

37:-		

Cider
Starkcider, Päron 50 cl			
Lättcider, Päron 2,25%, 50 cl		

54:35:-

Efter maten
Kaffe, Te		
Espresso		
Dubbel Espresso		
Cappuccino		
Cafè Latte		

25:25:27:27:29:-

Sprit					
Kr/cl
Vodka					
14:Gin					
14:Blended Whisky				
16:Irish Whiskey				
16:Maltwhisky				
22:Yamazaki, 12-årig Japansk whisky
38:Mekong, Thailändsk whisky		
16:Fråga gärna efter aktuellt whiskysortiment
Tequila					
16:Rom 					
16:Punsch					
14:Cederlunds Punsch			
21:Grönstedts Monopole, Konjak		
21:Martell Gognac				
21:Grand Marnier Rouge			
17:Kahlua					
15:Campari Bitter				
14:Calvados				
16:Liquor 43				
16:Fernet Branca				
15:Martini Bianco				
15:Drinkar				
Gin & Tonic			
Vodka Juice			
Vodka Energy (/Energidryck)
		
Leonard Sachs Coffee		
2 cl Grand Marnier
+ 2 cl Kahlua, grädde
		
Irish Coffee			
Irish Whiskey, farinsocker,
grädde

4 cl
75:75:75:75:-

75:-

6 cl
89:89:89:-

Viner
Rött

Vitt

Sake

Husets vin
Glas 59:- Flaska: 198:-

Husets vin
Glas 59:- Flaska 198:-

Gekkeikan Traditional Sake
Risvin, serveras varm eller kall

Glas 65:- Flaska 249:Monsoon Valley Red
Thailand
Mjukt och ungdomligt fruktigt,
av druvorna Pokdum och Shiraz.
Passar till medelkraftiga rätter med
kyckling och kött

229:Corvina Vento, Italien
Ungdomligt medelkraftigt vin med
rund smak, av druvan Corvina Veneto.
Passar till medelkraftiga, smakrika rätter med kött, grönsaker och kyckling

205:De Bortoli Shiraz, Australien
Mjukt och fatigt, medelfylligt, med
ton av örter och vanilj. Av druvan
Shiraz. Passar till smakrikare rätter
med kött och kyckling

Glas 69:-

Flaska 239:-

Becquer, Rioja, Spanien
Stilfullt, smakrikt vin med bra strävhet, av druvorna Tempranillo och Grenache. Passar till eleganta kötträtter

299:Carl Jan Röd Bordeaux
Cabernet Sauvignon, Merlot och
Cabernet Franc.
Medelfylligt och fruktigt, passar till
kötträtter

319:-

Mousserande
Emeri Sparkling, Australien
Torrt friskt och fruktigt vin av druvorna Chardonnay och Pinot Noir.
Passar utmärkt som aperitif

239:-

Monsoon Valley White
Thailand

Haiku Premium Sake

Torrt och friskt, med lite mogen stil
av druvorna Malaga Blanc och Colombard. Passar till fisk och grönsaksrätter eller till lättare kötträtter

Frisk, mineralrik torr ton.
Serveras kyld till fisk, kyckling och
grönsaksrätter
Flaska 37,5 cl 195:-

229:Rialze Soave DOC
Veneto, Italien
Friskt och fruktigt, av druvorna Garganega, Trebbiano, och Chardonnay.
Torr och fruktig smak med aromer av
päron, melon och grape.
Passar till lättare fiskrätter

205:De Bortoli SemillonChardonnay, Australien
Torrt och friskt vin med fin fruktighet. Passar till medelfylliga, gärna
kryddiga rätter med fisk och skaldjur

Glas 69:-

Flaska 239:-

Schloss Vollrads Riesling
Rheingau, Tyskland
Torrt, friskt och elegant vin med
strama citrustoner och markerad syra.
Passar till smakrika rätter med fisk,
skaldjur eller kyckling

289:Carl Jan Vit Bordeaux
Sauvignon blanc, Semillon och
Muscadelle. Medelfylligt, passar till
skaldjur och fisk

319:-

Matsukura Sake
Elegant och torr med inslag av
mineraler, skogssvamp, anis,
mandel och kastanj
Flaska 30 cl 229:-

Dewatsura Sake
Elegant ren och mjuk, halvtorr.
Fruktigt inslag av gula äpplen,
honungsmelon och anis.
Serveras sval eller uppvärmd
Flaska 30 cl 229:-

Sayuri Nigori Sake
Krämig och naturligt söt.
Serveras kyld
Flaska 30 cl 249:-

Hakutsura Draft Sake
Fruktig arom med fräsch och torr,
något neutral smak.
Serveras kyld
Flaska 30 cl 249:-

Hakutsura Junmai
Ginjo superior
Halvtorr, med blommig doft och välbalanserad lenhet. Serveras kyld
Flaska 30 cl 249:-

Liten japansk matordbok
Bento
Bento är japanska för lunchlåda. En
traditionell bento består av ris, fisk
eller kött och en eller flera små grönsaksrätter som tilltugg.
Maträtten serveras i allt från massproducerade engångsförpackningar
till vackra handgjorda trälådor. Trots
att bento finns tillgängligt i närbutiker
över hela Japan anses det fortfarande
vara en viktig kunskap för en husfru
att kunna tillreda en aptitretande
bento.

Det finns i huvudsak fyra typer av
ramen; shoyu (soja), miso, tonkotsu
(fläskben) och shio (salt). Dessa fyra
smaker är en beskrivning av soppan
samt buljongen som utgör ramen.
Olika regioner i Japan är kända för
sin typ av ramen; Sapporo för misoramen, Fukuoka för tonkotsuramen och
Tokyo för sin shoyuramen.
Ramen säljs vanligtvis i matstånd
eller små ramenrestauranger. Den
äts också ofta i hemmet och köps då
färdig.

och hettas upp: mirin, sojasås, socker,
och sake. Efter att vätskan har reducerats genom kokning och uppnått
önskvärd tjockhet lagas den tillsammans med köttet. Ingefära används
också ibland.

Sashimi
”Stucket kött” består vanligen av biTeppanyaki
tar av rå fisk och andra vattenlevande
Teppan betyder ”järnplatta” och yaki
Donburi
Donburi består av en djup skål med
ris serverad med andra matvaror,
exempelvis kött eller grönsaker, som
sjudits och lagts ovanpå riset. Det
förekommer även att skivad rå fisk
läggs på ris i en skål.
Buljongen som ingredienserna får
sjuda i varierar med årstid, region,
ingredienser och smak. En typisk buljong kan bestå av t ex dashi smaksatt
med sojasås och mirin.

Misosoppa
Soppa som innehåller Miso och
Dashi. Miso är en sojaprodukt som
framställs genom fermentering av
sojabönor, havssalt och vatten under
inverkan av mögelsvampen kōji. Dashi
är en fundamental buljong i den japanska matlagningen. Den vanligaste
formen får man genom att hetta upp
tång (konbu) och katsuobushi (flingor
av rökt bonitofisk) i vatten och sen
filtrera den kvarstående vätskan).
Misosoppan dricks ofta direkt ur
skålen, utan sked, och är aldrig en
hel måltid utan serveras traditionellt
i Japan tillsammans med ris till andra
rätter.

Ramen
Ramen är den japanska versionen
av den kinesiska nudelsopprätten lā
miàn, nudlar gjorda på vetemjöl, ägg,
salt och vatten, serverade tillsammans
med en uppsjö av olika ingredienser.

djur som serveras med olika tillbehör,
ofta vit rättika, wasabi, syltad ingefära och soja. Även tunna råa strimlor
av nötkött kan ingå i sashimi.

Sukiyaki
En kött- och grönsaksrätt som består
av tunt skivad oxfilé tillsammans med
t ex Tofu (typ av färskost gjord av
sojabönor), Ito konnyaku (nudlar),
lök, purjolök, kinakål och Enokitake
(en vanlig japansk matsvamp).
Normalt äts Sukiyaki under det
kallare vinterhalvåret. Ingredienserna
får sakta sjuda i en gryta med en
buljong av sojasås, socker och Mirin.
Rätten serveras ofta med ett rått ägg i
en skål där matbitarna doppas innan
de äts.

betyder ”steka” eller ”grilla”, och
enkelt uttryckt är teppanyaki alla
maträtter som tillreds på en järnplatta. När den tillreds i hemmet sker
det dock vanligtvis med en särskild
elektrisk stekpanna som också den
kallas för teppanyaki.

Yakiniku
På japanska ”grillat kött” är ett sätt
att tillaga kött och grönsaker på. Köttet (ofta entrecote eller biff) marineras
under några timmar i en sås med bl
a Mirin (sött risvin), sake, vitlök,
socker, och ingefära. Sedan steks eller
grillas köttet tills det mesta av vätskan
försvunnit.

Yakitori
Yakitori är grillad kyckling på spett.
Teriyaki
Matlagning där någon form av strimlad eller skuren fisk eller kött steks
eller grillas i en söt sojasås-marinad.
Allra vanligaste användningen är kanske ”Chicken teriyaki” men allt från
bläckfisk till konnyaku kan . Ordet
betyder ungefär ”glänsande stekning/
grillning”, där glänsande syftar på
marinadens glans.
Traditionellt består teriyakimarinaden av fyra ingredienser som blandas

Ordet ”yakitori” betyder ordagrant
”grillad fågel”.
Traditionellt består en yakitori
endast av olika delar av kyckling och
grönsaker, men dagens yakitori kan
användas för att referera till biff,
fläsk, fisk, skaldjur eller t o m grönsaker, så länge de är uppförda på spett.
Yakitori serveras vanligtvis med en
sås baserad på salt eller vicker (en
baljväxt), i det senare fallet tillsammans med mirin (sött risvin), sojasås
och socker.

Du som gillar det

Asiatiska köketBesök våra olika restauranger!
Ai Japansk Restaurang öppnade hösten
2011 och ligger centralt i Uppsala. Restaurangen serverar både japanska varmrätter
och sushi i en avskalad, typisk japansk
restaurangmiljö. Ai erbjuder prisvärda
luncher, utsökt à la cartemeny, avhämtning
och catering.
Bredgränd 14 - Tel: 018-15 30 12

www.airestaurang.se

Öppettider
M-T 11-22
F-L 11-23
S
12-22

Amazing Thai har två restauranger i Uppsala och en i Enköping.
Här serveras riktig thaimat, tillagad av
Thailändska kockar. Amazing Thais vision
är att förgylla gästernas exotiska smakupplevelse i en vänlig och trevlig Thailändsk
atmosfär som får en att längta tillbaka.

www.amazingthai.se

• Dragarbrunnsg 46
Tel: 018-15 30 10

• Kvarnengallerian

Tel: 018-10 69 99

Öppettider
M-T 11-22
F-L 11-23
S
12-22

• Stora torget Enköping
Tel: 0171-302 98

Mikaku Sushi finns på två ställen i centrala
Uppsala. Sushi är en mängd olika rätter som
alla har en bas av ”sushi-ris”, bestående av
ris och risvinäger. Den går att variera på
flera olika sätt, bland annat med olika slags
fisk och grönsaker. På Mikaku Sushi serverar
vi förutom sushi även varmrätter med kött,
kyckling och fisk.

www.mikakusushi.se

• Dragarbrunnsg 17 - Tel: 018-10 77 27
• Vaksalagatan 32 - Tel: 018-12 95 95
Öppettider
M-T 11-21
F-L 11-22
S
12-21

Japansk
Restaurang

Lunch - A la carte - Avhämtning - Catering
Bredgränd 14, tel 018-15 30 12
Mån-Tor 11-22, Fre-Lör 11-23, Sön 12-22.
www.airestaurang.se

