
MELLANRÄTTER

Vid allergier tillfråga servisen, det kan finnas spår av gluten, skaldjur, mjölk, ägg & nötter.
Gluten finns i bröd, crabsticks, inariage (tofu), panko, sjögrässallad, soja & öl.

PORTABELLOMISO (vegan)
Portabello, Pak choy, purjolök & tofu

59:-

RAMEN

POKÈBOWLS SUSHI STYLE

BARNMENY

SALMON POKÉBOWL
Lax, avokado, sjögrässallad, sushiris, gurka,
edamamebönor & mango

179:-

TOFU POKÉBOWL (vegan)
Inariage (tofu), avokado, sjögrässallad, sushiris,
gurka, edamamebönor & mango

179:-

HAMBURGARE med pommes frites 79:-
PANNKAKOR tre pannkakor med sylt och grädde 79:-

SCALLOP
2 nigiri lätt flamberad med en smörig ton

59:-

FRITERAD TOFU ROLL (vegan)
Gurka, avokado, friterad tofu, panko & chili
majonnäs

169:-

RAMEN FLÄSKSIDA
Färska ramen-nudlar med fläsksida, serveras i
en shoyu-ramen inspirerad kyckling/fläskfond

155:-

RAMEN KYCKLING
Färska ramen-nudlar med kyckling, serveras i
en shoyu-ramen inspirerad kyckling/fläskfond

155:-

LAXMISO
Misosoppa fylld med lax, Pak choy,
purjolök och silkestofu

59:-

RAMEN PORTABELLO (vegan)
Färska ramen-nudlar med portabello och
jackfruit, serveras i en miso inspirerad
vegansk grönsaksfond

155:-

SUSHI

SHRIMP
3 räka-nigiri; en klassisk & två modernt tillredda

59:-

TUNA
2 tonfisk-nigiri; en klassisk & en modernt tillred

59:-

AVOCADO (vegan)
3 klassiska nigiri med olika topping

59:-

HALIBUT
2 klassiska nigiri med olika topping

59:-

TOFU (vegan)
3 klassiska nigiri med olika topping

49:-

LAX SPECIAL
3 lax nigiri flamberade med manchego & honung

69:-

OKU (10 BITAR)
3 maki, 3 lax, 2 räka & 2 dagen nigiri

159:-

OKI (10 BITAR) (vegan)
5 maki, 2 avokado, 1 tofu & 2 dagens nigiri

159:-

OMAKASE (30 BITAR)
30 bitar av kockens val

449:-

CALIFORNIA ROLL HEL /HALV
Crabfish, gurka, avokado, majonnäs, sesamfrön

ALLA RULLAR ÄR 10 BITAR (HALV 5 BITAR)

145 / 75:-

SALMON ROLL
Gurka, avokado, lax, chili majonnäs

159:-

SPICY TUNA ROLL
Gurka, avokado, tonfisk, stark cihilisås

189:-

TEMPURA EBI ROLL
Gurka, avokado, friterad räka, panko &
chili majonnäs

189:-

PORTABELLOMAKI (vegan)
Gurka, avocado, sparris och portabello

189:-

AFTERNOONDELIGHT
CHOKLADFONDANT

Serveras med vaniljglass
115:-

MANGOSORBET (vegan) 110:-

VANILJGLASS
Med chokladsås & kakcrunch

Serveras med tropisk granola

75:-

Här på Adel 33 så tillagar vi modern & klassisk sushi. Vi
flamberar, har färska kryddor, majonnäs & annat gott.

Vid allergier tillfråga servisen.

Följ oss

AJITSUKE
3 marinerade ägg, koreansk chili, havssalt
och citrusmajonnäs

49:-

SICHUAN TOFU (vegan)
Syrligt ris toppat med silkestofu och en
Sichuan kryddad sesamsås

59:-

GLASNUDLAR (vegan)
Glasnudlar, citrusmajonnäs och tångrom

79:-

EDAMAME (vegan)
Edamamebönor, koreansk chili och havssalt

59:-

HETA NUDLAR (vegan)
Ramennudlar i het sås, cashewnötter och
salladslök

89:-

DEN LILLA POKÉ BOWLEN (vegan)
Glasnudlar, sojabönor, sjögrässallad,
avokado och sesamdressing

79:-

OSTBURGARE
Nötfärsburgare, ketchup, dĳonsenap, ost
och picklad gurka

69:-

SPLIT A FRIES (vegan)
Pommes frites, chilimajonnäs och
citrusnmajonnäs

79:-
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SALMON

3 lax-nigiri; en klassisk & två modernt tillredda
59:-


