
SELSKAPSMENY
For oss er det viktig at dere som gruppe får maten samtidig og kan nyte dette i
fellesskap. Derfor er det slik at ved reservasjon på 10 personer eller flere gjester må
dere velge mellom en av våre kombimenyer.

Selskapsmenyene våre gir en rik smaksopplevelse fra det asiatiske kjøkkenet hvor
gjestene får muligheten til å smake på mye forskjellig. Vi har egen kjøkken for sushi,
og en for småretter & varmretter. Vi har med andre ord retter som passer for alle.

Vennligst gi beskjed om deres allergener og preferanser. Vi tilrettelegger for
vegetarianere, cøliaker og halal. Barn står fritt til å velge alle retter fra menyen. 

Vår bestselgende selskapsmeny for større grupper som ønsker en kulinarisk
smaksopplevelse fra våre to kjøkken. Her får dere servert mat i tre runder. Til å starte
med får dere en blanding av våre bestselgende sushi fra det japanske kjøkkenet. Til
hovedrett kommer 4 forskjellige retter fra varmmat-kjøkkenet som vårt dyktige
kjøkkenteam har valgt ut. Disse rettene kommer med ris. Som avslutning på måltidet blir
det servert husets dessert som vil komplementere måltidet.

Mat servert i to runder. Som forrett får dere smakt vår sushi bestselger, chef's special
uramaki og nigiri laks. Til hovedrett kommer det 3 forskjellige varmretter servert med ris
som vårt kjøkkenteam har valgt ut. Det følger ikke med dessert til kombi 2 og kan
bestilles etter eget ønske.

Mat servert i tre runder. En kombimeny som passer bra for de som ønsker det mer trygge.
Her er en kombinasjon av forrett, hovedrett og dessert fra varmmat-kjøkkenet som er satt
sammen av våre dyktige kokker. Til å starte med blir det servert vårruller med sweet
chilisaus som blir fulgt opp med en av våre to bestselgende varmretter, Kylling Godbao og
Pan Pan servert med ris. Måltidet avsluttes med en velsmakende dessert, fritert banan.

(499,- per person. 8 retter)Kombi 3

Kombi 2 (349,- per person. 5 retter)

Kombi 1 (399,- per person. 4 retter)


