
Du och ditt sällskap kan se fram emot en kväll fylld av överraskande 
smaker och härlig stämning. Vi hoppas det blir en måltid som lever upp 
till högt ställda förväntningar. Här är det nordiska råvaror som står i 
fokus, men rätterna är inspirerade av de asiatiska köken. Vi har tagit det 
bästa från olika delar av Asien och skapat något gränsöverskridande 
och spännande men som ändå är förankrat i en gastronomisk tradition 
som sträcker sig långt tillbaka. Vi ger oss in i det här med stor ödmjukhet, 
med respekt för beprövade smakkombinationer och tillagningsmetoder. 
Upplägget är mellanrätter där man med fördel delar ett antal rätter 
tillsammans runt bordet.

Om du känner dig lite äventyrlig men ändå vill välja ett säkert kort, fråga 
då efter vår Omakase-meny. Då väljer kocken sina favoriter och du kan 
se fram emot en smakupplevelse i flera olika serveringar.

Vad ska du dricka till? Lite bubbel eller föredrar du något av våra noga 
utvalda viner? Eller är det en asiatisk öl eller saké som får det att lyfta?  
Ta en titt i vår dryckesmeny eller fråga oss om tips och rekommendationer.

För att guida er lite i de asiatiska köken har vi 
satt ihop en liten ordlista för att underlätta era 
val i menyn. Ordlistan kommer du till genom 
QR-koden.

VÄLKOMMEN TILL YOKO



FÖRE MATEN

COCKTAILS 

MR MIYAGI 
gin, citrongräs, körsbärslag, cherry blossom tonic  
– tänk gin & tonic

THAI BASIL 
basilika, gin, citron, kokosskum – tänk sweet & sour

BRUCE LEE 
passionsfrukt, vanilj, vodka, citron, socker, äggvita  
– tänk pornstar martini

BUBBEL PÅ GLAS

MOËT & CHANDON IMPERIAL BRUT
Pinot Noir, Pinot Meunier, Champagne, Frankrike

SIGNAT CAVA BRUT
Chardonnay, Cava, Spanien

150

150

150

155

95



OMAKASE
Omakase är japanska och betyder ”jag lämnar det upp till dig”. 
Hos oss innebär det att du lämnar det upp till kocken att välja 
säsongsbetonade specialiteter både från vår befintliga meny och 
utanför den vanliga menyn. Omakase innebär att hela sällskapet 
serveras 7 rätter i 4 serveringar.

695 per person

DRYCKESPAKET

Du kan även lämna över dryckesvalet till oss och ni serveras då 
en kombination av drycker anpassade efter de olika rätternas 
smaker. Vi erbjuder två alternativa dryckespaket.

495 per person
695 per person

Omakase kan endast serveras om hela sällskapet väljer denna meny. 
Dryckespaketet kan väljas av en eller flera i sällskapet.



SNACKS

Har du några allergier hittar du info om hela 
vår meny vad gäller allergener genom denna 
QR-kod.

EDAMAME  55
havssalt        

EDAMAME ”YOKOSTYLE” 75
söt soja, chili, furikake   

ROSTED CASHEWNUTS 65
ingefära, soja

BROCCOLINI 75/3 st
avokadokräm, chili, rostat ris

SALMON ”TACO” 65
råmarinerad, lime, chili, sallad, avokadokräm

SALTY CARAMEL MISO POPCORN 60
popcorn, miso, havssalt 

SIBERIAN STURGEON CAVIAR
milkbread, smetana, silverlök
10 g 225
25 g 595
100 g 1995



SEAFOOD
OYSTER GILLARDEAU NATURAL 45
citron, schalottenlök, risvinäger

OYSTER GILLARDEAU 55
ponzu, forellrom, yuzu kosho

GRATINATED OYSTER 55
kimchi, parmesan

SHRIMP TEMPURA 165
chilimajo, jalapeno, furikake

GRILLED LOBSTER 285
potatisskum, morot, thaibasilika, torkad soja

SWEDISH SQUID KARAAGE 135
black garlic, lime, örter, grillad sida av
utegris från rosersbergs gård

GRILLED BLACK TIGER PRAWN 145
lime, koriander, chili, ingefära



FISH
SMOKIE TUNA 165
rökt ponzu, picklad rödlök, riven daikon, vårlök, friterad vitlök

TUNA TARTAR WITH SIBERIAN STURGEON CAVIAR 275
sesam, vit soja, avokado, nori tempura, rostad mandelolja

YELLOWTAIL SASHIMI 165
picklad jalapeno, mizuna, tryffelponzu

SALMON TATAKI 155
tobiko, ingefära, soja, fatlagrad risvinäger, portlak

BLACK COD 175
röd miso, lime



MEAT
DUCKBREAST FROM MUNKA LJUNGBY 195
dansk beta, wasabi, honung, långpeppar

FOIE GRAS TERRINE 165
päron, ingefära, mild chili, sesamcrackers      

STICKY CHICKEN ”TSO” 135
kimchimajo, rostad sesam, crudité    

CRISPY DUCK SALAD 155
shiso, ruccola, pinjenötter, schalottenlök,
blodgrape, apelsin

STIR-FRY IBERICO PLUMA 175
chili, vårlök, shiitake, king oyster

SPICY PORK RIBS ST LOIS CUT 155
utegris från rosersbergs gård, gouchujang,
plommonsås, sesam 

WAGYU A5 695
unagi, vårlök tempura

WAGYU A5 TATAKI 695
tryffelponzu, riven äggula
tillval siberian sturgeon caviar  195



BAO/DUMPLINGS
BAO RED PORK 75/st
sida av utegris från rosersbergs gård, hoisin,
kimchi, krispig lök

BAO TOFU TEMPURA 75/st
hoisin, kimchi, vårlök, krispig lök

DUCK AND TRUFFLE SOUP 165
wonton, anka från munka ljungby,
grillad king oyster, tryffel  

CHEUNG FUN 135
iberico pluma, äpple, svartpeppar

SHRIMP AND GINGER WONTON 145
vårlök, chiliolja

GYOZA MUSHROOM 145
dashi, kinesisk spenat, gräslök, ingefära

GYOZA BEEF AND PORK 145
ingefära, sake, vårlök, kimchi



GREENS/RICE
SPINACH AND SESAM 75
goma, sesamfrö   

MUSHROOMS 95
shiitake, king oyster, judasöra, champinjon,
rökt ponzu, krispig lök

KIMCHI 60
koreansk spicy kålsallad    

CRUSHED CUCUMBER 60
chili, sesam, vitlök, sojadressing

AUBERGINE MISO 65
miso, mirin, sake, sesam, vårlök

STEAMED RICE 25

STEAMED RICE ”YOKOSTYLE” 55
rostad sesam, misodressing, solrosskott

FRIED RICE 75
kimchi, bakat ägg, shiso  



DESSERT
CHOCOLATE CAVIAR 125
kakaopärlor, chokladmousse,
créme diplomat, tonkaglass

COCONUT CHAWAMUSHI 125
kokos, melon, mangosorbet

CHEESECAKE SALTED CARAMEL 125
valrhona caramelia, salt, kolakräm,
five spice, havtornssorbet

GLASS/SORBET 45/st

YOKO PRALIN 35/st


