
S U S H I - M E N Y

Spicy lax Maki 125 kr
Gurka, avokado, mango, klädd med lax, toppad med 
chilisås, chilimajo forellrom, rostade sesamfrön & 
finhackad salladslök.

Spicy Mango Maguro 135 kr
Gurka, avokado, mango, klädd med tonfisk, chilisås, 
chilimajo, forellrom, rostade sesamfrön & finhackad 
salladslök.

Halstrad lax Maki 125 kr
Gurka, avokado, mango, klädd och halstrad lax, chilimajo, 
unagisås, rostade sesamfrön, toppad med tobiko och 
finhackad gräslök.

Futoi Sake 125 kr
Gurka, avokado, mango, klädd & halstrad med lax torro, 
toppad med chilimajo, teriyakisås, massago, rostade 
sesamfrön & finhackad gräslök.

Ikura Maki 125 kr
Friterad scampi, gurka, klädd & halstrad lax. Toppad 
med ungani, chilimajo, rostade sesamfrön & forellrom.

Avokado Maki 125 kr
Friterad scampi, gurka, klädd med avokado, toppad 
med japansk majo, unagisås, rostade sesamfrön & 
krassemix.

Tempura Maki 135 kr
Friterad scampi med avokado, gurka wasabi toppad 
med rostade sesamfrön, teriyakisås & cream cheese.

California Maki 135 kr 
Räk & surimiröra, gurka, sallad, klädd med flamberad 
lax som toppas med tobiko, sesamfrön, gräslök, 
chilimajo & unagisås.

Rainbow Maki 135 kr 
Gurka, avokado, mango, klädd med lax, tonfisk, scampi, 
avokado, chilimajo & unagisås.

Friterad Panko Roll 135 kr
Pankopanerad & friterad maki med lax & gurka toppad 
med chilimajo, unagisås, gräslök & tobiko

Vegan Maki 115 kr
Tofu, gurka, grönsparris, klädd med avokado, finhackad 
gräslök & rostade sesamfrön.

Geisha 8 bitar 95 kr
5 nigiri + 3 maki

Ninja 10 bitar 105 kr
6 nigiri + 4 maki

Sumo 12 bitar 115 kr
8 nigiri + 4 maki 

Kejsare 15 bitar 135 kr
10 nigiri + 5 maki

Familjesushi 30 bitar 265 kr
20 nigiri + 10 maki

Partysushi 60 bitar 525 kr
30 nigiri + 30 maki

Sashimi 125 kr                   

Sashimi, stor 145 kr

MAKI ROLLS

SUSHI MORIAWAS

”Omakase” är en japansk tradition där kocken väljer åt dig.
Ordet betyder ”det är upp till dig”
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B O W L - M E N Y

Lax Yuzu Poké 95 kr
Wasabi & yuzumarinerad färsk lax med forellrom, exotiska 
frukter, picklade grönsaker, jordnötter, vitt ris, sallads- 
mix, chilimajo, rostade sesamfrön & toppings

Tuna Poké 105 kr
Tärnad tonfisk med japansk wasabi & yuzudressing, 
exotiska frukter, picklade grönsaker, jordnötter, vitt ris, 
salladsmix, chilimajo, rostade sesamfrön & toppings

Skaldjur Poké 125 kr 
Dillmarinerad räk&kräftmix med tobikiorom, exotiska 
frukter, picklade grönsaker, jordnötter, vitt ris, salladsmix, 
chilimajo, rostade sesamfrön & toppings

Niku Beef Poké 115 kr 
Skivad rostbiff med yakinikusås, exotiska frukter,  
picklade grönsaker, jordnötter, vitt ris, salladsmix,  
chilimajo, rostade sesamfrön & toppings

Vegan Poké 95 kr
Tofu med vegansk rökt soyamajo, exotiska frukter, 
picklade grönsaker, jordnötter, vitt ris, salladsmix, 
rostade sesamfrön & toppings

Beef Noodle 105 kr
Soba nudelsallad i en het sås med skivad rostbiff,  
picklat ägg, salladsmix, picklade grönsaker & jord- 
nötter toppas med gräslök

Sea Yam Wonsen 115 kr
Glasnudelsallad med räkor, kräftor, picklad morot,  
yuzodressing, picklade grönsaker, jordnötter, sallads-
mix, rostade sesamfrön & toppings

Kato`s Summer Sallad 95 kr
Lätt & frisk sommarsallad med bas av sockerärtor, 
sparris, mango, avokado, paprika, tomat, ananas, 
rödlök. Välj mellan: Lax med wasabidressing & chilimajo 
eller Kyckling med sweet`n chilisås blandad med krossa-
de jordnötter & koriander.

BOWL´S SEKTION

Den hawaiianska poké bowlen är numera given på 
 den japanska sushimenyn

Kimchisoppa 75 kr
Het kimchisoppa gjord på kokosmjölk med
picklat ägg & veggis

Ponzo Salmon Sashimi 75 kr
Lax sashimi med hemmagjord ponzosås,
krispig sallad & forellrom

Taco Basket 65 kr
Små krispiga wonton korgar fyllda med wasabi
marinerad tonfisktartar, avokadokräm, lime &
koriander

Ebi Fry Tiger 79 kr
Pankofriterade tigerräkor med chilimajo

Edamamebönor 45 kr
Blancherade edamamebönor med flingsalt

Jordnötssallad 35 kr
Med morot & silverlök

Japanskt sjögräs 35 kr
Nyttig & gott!

Asian Coleslow 35 kr
Vitkålssallad med asiatiska smaker

Rotfruktchips 35 kr
Med parmesan
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Önskar ni någon rätt vegetarisk/vegan? Eller har ni allergier? Inga problem, vi lagar efter ert behov.

FÖRRÄTTER & SIDE´S



H U V U D R Ä T T E R
Våra asiatiska favoriter med en twist

Crispy Peking Duck 155 kr (299 kr/ 2 pers)
Air fried anka med hoisinsås, chilisås, picklad gurka, morot, 
sallad & peking wrappers. Perfekt sharingrätt. Du blandar 
själv ihop din alldeles egna peking pannkaka.

Kato BBQ Glacerade Spareribs 149 kr
Saftiga och heta. Serveras med en asiatisk coleslow, rotfrukt-
chips & parmesanost.

Pork & Mushroom steam Bun 125 kr
Långbakad sidfläsk serveras i 1 st steam bun & 1 st bun med 
ugnsbakad svamp. Alla buns med chilimajo, sallad, picklad 
gurka, picklad morot, jordnötter & koriander.

HUVUDRÄTTER

GOODIE MENY

EXTRA
Chilimajo 7 kr

Rotfruktchips 35 kr

Japonicar Ris 35 kr

Asian Coleslow 35 kr

Jordnötsallad 35 kr

Kimchisallad 35 kr

TASTING MENY 
(minst 2 pers) 265 kr/p

- Taco Basket
- Mini Sushi Plate

- Crispy Peking Duck
- Choclate di PoP

Coconut crème brûlée 59 kr
Asien möter Frankrike i denna härliga mix av 
smaker. Bränt kokossocker på toppen ger en 
crispy yta.

Mochi Ice Cream 3 st 59 kr
Japansk traditionell glass, serveras med färska bär. 

Välj mellan: Mango, Grönt te, Choklad eller Kokos

Choclate di PoP! 59 kr
Vit chokladmousse med syrlig ananas- och
passionsfruktkompott i en smörig tartlett.
Toppas med ”Candy PoP” som ger små  
explosioner i munnen.

Waffle`s - nygräddade belgiska våfflor
Gammaldags vaniljglass, exotiska 
frukter & sås-topping 45 kr

Vispad grädde & sylt 35 kr

SUSHI OMAKASE 
(minst 2 pers) 285 kr/p

Sushikocken väljer ut det allra bästa av
sashimi, nigiri & maki. Till dessert bjuds 
det på japansk traditionell mochiglass.

F Ö L J  O S S  @ K A T O _ A S I A N F U S I O N


