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East Dinner Set Menu

Japanskt Dryckespaket 1

Kalla Förrätter

Varma Förrätter

Varmrätter

Tillbehör

En modern asiatisk rundresa i flera bemärkelser. Denna meny serveras i tre eller
fyra omgångar. De olika rätterna placeras
mitt på bordet för alla att dela på. Socialt
och trevligt och mycket vanligt i stora
delar av Asien. Prova gärna tillsammans
med något av våra japanska sakepaket,
med eller utan japansk öl.

Kozaemon Miyamanishiki
Tokubetsu Junmai
Halvtorr, fyllig, blommig och fruktig med
inslag av citrus, mandarin och honungsmelon.
Till sushi. 5 cl

Ceviche
Lime, chili, ingefära och koriandermarinerade fisk, skaldjur och bläckfisk med
canchamajs och salsa aji amarillo. 157kr

Nem
Friterade vårrullar med fläskfärs, sallad,
mynta och nuoc cham dip. 131kr

Tuna Nashi
Lätthalstrad tonfiskfilé med sjögräsnudelsallad, nashipäron och East bulgogi dressing. 385kr

East Side Salad
Blandad sallad med East dressing. 46kr

Sushi etc.
Edamame Ångade soyabönor med havssalt
Modern Sushi Modern sushivariation

Förrätter
Korean Pancakes Koreanska grönsakspannkakor med sweet red pepper dip
Yam Plaa Muk Friterade små bläckfiskar
med grön papayasallad hot & sour
Mushroom Man Du Ångkokt svampdumpling med shitake i kimchibuljong

Varmrätter
Tuna Nashi Lätthalstrad tonfiskfilé med
sjögräsnudelsallad, nashipäron och East
bulgogi dressing
Secreto Iberico Tuk Trey
Grillad secreto iberico, romansallad,
nötter, koriander och tuk trey sauce
Lamb Aubergine
Rosastekt lammytterfilé med varm auberginesallad, ingefära och chili
Jasminris

Desserter
Yuzu Parfait med hasselnötscrust och
ingefärspäron
Lemon Cheesecake Citroncheesecake
East Style
Truffle Mörk chokladtryffel
Utan desserter 635kr per person
Med desserter 755kr per person

Urakasumi Junmai Shu
Elegant och torr med karaktär av mineral,
skogssvamp, laktrits, mandel och kastanj.
Till förrätter. 5 cl
Sugi Taru-sake
Torr, krispig med karaktär och färgton
från fat, med inslag av peppar och örter.
Till varmrätter. 5 cl
Hana Hato Junmai Kijoshu, lagrad i 7 år
Söt och komplex med inslag av farinsocker, bittermandel och torkad frukt.
Drag av sherrytoner.
Till desserter. 5 cl
Pris: 420kr, med 2 japanska öl. 574kr
Utan dessertsake: 269kr, med öl. 423kr

Japanskt Dryckespaket 2
Kishu Monogatari Ume-shu, plommonvin
Medelfyllig, elegant, halvsöt och fruktig
ton med mandel, plommon och marsipan.
Som aperitif. 5 cl
Kozaemon Yamahai Jungin Omachi
Junmai Ginjó
Torr, fyllig, robust med inslag av mineral,
nötter, kastanj och torkat kött.
Till sushi. 5 cl
Urakasumi Junmai Shu
Elegant och torr med karaktär av mineraler, skogssvamp, laktrits, mandel och
kastanj.
Till förrätter. 5 cl
1997 Koten Koshu, lagrad i minst 6 år
Bärnstensfärgad, halvtorr med umamitoner och inslag av nougat och aprikos.
Till varmrätter. 5 cl
Hana Hato Junmai Kijoshu, lagrad i 7 år
Söt och komplex med inslag av farinsocker, bittermandel och torkad frukt.
Drag av sherrytoner.
Till desserter. 5 cl
Pris: 520kr, med 2 japanska öl. 674kr
Utan dessertsake: 376kr, med öl. 530kr

East Crudo
Lax- och pilgrimsmusseltimbal med
sakuraräkor och salsa mojo nikkei. 148kr
Tuna Poke Cocktail
Tonfisk, avokado, melon och poke dressing. 168kr

Korean Pancakes
Koreanska grönsakspannkakor med
nötter och sweet red pepper dip. 120kr
King Crab
King crab och avokado med tamarind
glaze. 168kr

Shake Cocktail
Lax, wasabi, vårlök och soya. 127kr

Tom Ka Gai
Kycklingsoppa med champinjoner, cocos,
lime och galangal. 132kr
Som varmrätt med ris. 220kr

Shrimp Cocktail
Ishavsräkor, tobikorom, avokado, vårlök,
citron och chilimayo. 158kr

Yam Pla Muk
Friterade små bläckfiskar med grön
papayasallad hot & sour. 144kr

Thai Beef Sashimi
Oxfilésashimi med nötter, koriander, limezest och lemon srirasha dressing. 144kr

Wo Tip
Ångade kycklingdumplings med man du
dip. 134kr

Banana Blossom & Prawn Salad
Sallad på bananblomma, tigerräkor (ASC),
citrongräs och chili jam dressing. 138kr

Mushroom Man Du
Ångkokta svampdumplings med shitake i
kimchibuljong. 134kr
Spicy Mussels
Wokade blåmusslor (ESC) med vitlök,
citron, koriander och chili. 139kr

Salmon Lemon Butter
Ugnstekt lax med friterad vattenmelon
och lemon butter sauce. 283kr
Pulpo Khmer
Stekt bläckfiskarm med picklade morötter
och khmer dip. 268kr
Chicken Lemon & Chili
Pankopanerat kycklingbröst med
friterade sukinudlar och lemon chili sauce.
279kr
Chicken Bibim Bap
Marinerad kycklingfilé med koreanska
inlagda grönsaker och kochujang sauce
på risbädd. 283kr
Secreto Iberico Tuk Trey
Grillad secreto iberico, romansallad,
nötter, koriander och tuk trey sauce.
320kr
Thit Heo Kho
Vietnamesisk marinerad fläskkarré med
soyaägg, groddsallad, örter och lemongrass curry. 247kr
Beef Korat New Style
Marinerad skivad biff med mango, grön
papaya, rödlökspickles och hot tamarind
sauce. 332kr
Lamb Aubergine
Rosastekt lammytterfilé med varm auberginesallad, ingefära och chili. 373kr
Tofu Edamame Noodles
Chilistekt tofu med gröna soyabönsnudlar
och East dressing. 226kr
Rice Paper Vegme
Stekt Vegmefärs med picklade grönsaker,
rispapperschips och East green pepper
BBQ sauce. 247kr

Classic Kimchi
Koreansk rödpepparsyrad salladskål. 62kr
Seaweed Noodle Salad
Sjögräsnudelsallad med nashipäron och
East bulgogi dressing. 78kr
Som Tam
Grön papayasallad med nötter, lime,
chili och nam plaa. 89kr
Misoshiru
Misosoppa. 50kr
Edamame
Ångade gröna soyabönor med havssalt.
75kr
Green Soybeans & Broccoli
Ångade smarta grönsaker. 75kr

Desserter
Lemon Cheesecake
Citroncheesecake East Style med mörk
chokladsorbet. 115kr
Chocolate Muffin
Ljummen chokladfondant med vaniljglass.
119kr
Yuzu Parfait Yuzuparfait med hasselnötscrust och ingefärspäron. 115kr
3 x Ice
Husets sorbet och glass. 92kr
Truffles
Mörk chokladtryffel. 57kr
3 x Mochi
Japanska glasspraliner. 82kr

