
oshinko 45:-
En spännande kombination 
av inlagd rödkål och gurka.

dango
Friterade skaldjursdumplings 
av musslor och räkor.

hamachi 29:-
Japansk Seriola

inari 22:-
Friterad tofu

ikura 29:-
Laxrom

tamago 17:-
Ägg (söt omelett)

ika 25:-
Bläckfisk/rå

hotategai 29:-
Kammussla

maki 15:-
Lax, avokado. 
crabstick, gurka, 
sjögräs

ebi 25:-
Tigerräka

avokado 25:-
Skivad

hokkigai 22:-
Hjärtmussla

shake 19:-
Lax

tako 25:-
Bläckfisk/kokt

amaebi 29:-
Söt räka

avokado 29:-
Krossad

tempura 69:-
Grönsaker som friteras på 
japanskt vis

med 2st räkor 99:-

harumaki :: vårrulle
Grönsaksmix och kycklingfärs 
som inlindas i ett springroll 
omslag och friteras. 

65:-

misosoppa
Varm traditionell japansk  
soppa, innehåller tofu,  
purjolök och wakame.

seafood-seaweed salad
Wakame sjögräs samt kockens  
val av fiskbitar. Blandas med  
citrusdressing.

99:-25:-

69:-

69:-

Fråga din servitör om vår  
spännande teppanyaki meny.
Erbjudes endast hos Ayakos sushi i Luthagen. Förbokning krävs.

Maki = (rulle) lax, avokado, crabfish och gurka.

förrätt

förrätt :: styckpris

styckpris

Ditt val, välj tre stycken. Perfekt som förrätt!



aki :: 11 bitar

klassisk 4 maki, 4 lax, 1 räka, 1 hjärtmussla, 
1 japansk seriola

125:-

gravid 4 veg maki, 1 ägg, 2 avokado,  
2 inari (söt tofu), 2 räka

145:-

veg 4 veg maki, 3 avokado,  
4 inari (söt tofu)

145:-

fuyu :: 15 bitar

klassisk 5 maki, 5 lax, 2 räka, 1 hjärt mussla, 
1 japansk seriola, 1 kammussla

165:-

gravid 5 veg maki, 2 ägg, 3 avokado, 
3 inari, 2 räka

185:-

veg 5 veg maki, 5 avokado,  
5 inari (söt tofu)

185:-

natsu :: 9 bitar 

klassisk 3 maki, 3 lax, 1 räka, 1 hjärtmussla, 
1 japansk seriola

108:-

gravid 3 veg maki, 1 ägg, 2 avokado, 1 räka, 
2 inari (söt tofu)

128:-

veg 3 veg maki, 3 avokado, 3 inari (söt tofu) 128:-

haru :: 7 bitar

klassisk 3 maki, 2 lax, 1 räka, 1 hjärtmussla 96:-

gravid 3 veg maki, 1 ägg, 1 räka, 1 avokado, 
1 inari (söt tofu)

116:-

veg 3 veg maki, 2 avokado, 2 inari (söt tofu) 116:-

sumo :: 15 bitar 205:-

3 maki, 3 lax, 2 räka, 1 bläckfisk, 1 söt havsräka, 
2 kammussla, 2 japansk seriola, 1 laxrom

fuji :: 11 bitar 165:-

2 maki, 2 lax, 2 räka, 1 bläckfisk, 1 söt havsräka, 
1 kammussla, 1 japansk seriola, 1 laxrom

samurai :: 9 bitar 138:-

2 maki, 2 lax, 1 räka, 1 bläckfisk, 1 söt havsräka,  
1 kammussla, 1 japansk seriola

geisha :: 7 bitar 128:-

1 maki, 1 lax, 1 räka, 1 bläckfisk, 1 söt havsräka, 
1 kammussla, 1 japansk seriola

*Avokadon är krossad, smaksatt med lime och inlindat 
i ett gurkomslag, toppad med sesamfrön.

Lax                         117:-  127:-  143:-  199:-

Lax och avokado    128:-  138:-  165:-  205:-

Lax och maki / lax avokado maki  96:-  108:-  125:-  165:-

klassiska serveras med wasabi, inlagd ingefära samt färsk citron*

lyxiga serveras med wasabi, inlagd ingefära samt färsk citron*

alternativ sushi  7 bitar  9 bitar  11 bitar 15 bitar

sushi



lyx sashimi moriawase (serververas på en japansk båt) 249:-
Kockens val av skaldjur samt fiskfilé.

california roll 119:- 
Crabstick, avokado, gurka, 
japansk  majonnäs, sesamfrön

hosomaki  
Tunnrulle (6 bitar) med valfri fyllning

lax

gurka

avokado

tamago (ägg)

spicy japansk 
seriola

79:-

69:-

79:-

69:-

109:-

maki 108:-
Gurka, lax, avokado, crabstick

masago maki  119:- 
Tonfiskröra, avokado, purjolök 
wasabimasago, gurka

temaki
Lax, avokado, gurka, räka,
crabstick, japansk majonnäs

119:-

Serveras i två strutformade rullar

veg maki 119:- 
Inari, avokado, gurka,
sesamfrön

midori roll 149:-
Avokado, majonnäs, räkor, 
crabstick
Toppad med teriyakisås

flamingo roll 185:-
Flamberad lax, tempuraräkor, 
avokado
Toppad med teriyakisås

ayakos chirashi 219:-
Kockens val av skaldjur samt fiskfilé  
serveras på en sushirisbädd.

tempura roll 109:-
Teriyaki aubergine hosomaki som 
täcks av ströbröd och friteras.
Toppad med teriyakisås

yakiniku roll 129:-
Yakinikukött, purjolök, japansk 
majonnäs.

lyx sushi-sashimi moriawase  
(serververas på en japansk båt)

299:-

Kockens val av skaldjur, fiskfilé samt nigiri och maki
(inkluderar 6 bitar sushi - 2lax, 2 maki, 1 räka, 1 japansk seriola) 

sashimi

rullarserveras med wasabi, inlagd ingefära samt färsk citron*

serveras med ris, rättika, wasabi samt färsk citron*

sashimi :: rullar



yakitori (5 spett)
Kycklingspett 110:-

bento 129:-

bento med sushi 149:-

ebiten
Tempuraräkor 149:-

bento 169:-

bento med sushi 189:-

yakiniku
Skivad biff 119:-

bento 139:-

bento med sushi 169:-

karaage
Friterade kycklingbitar 139:-

bento 159:-

bento med sushi 179:-

tonkatsu
Friterad fläskkotlett 139:-

bento 159:-

 bento med sushi 179:-

bento = alla tillbehör + misosoppa, tempura grönsaker och en makibit

bento m sushi = alla tillbehör + 1 lax, 1 räka, 1 japansk seriola och 1 maki

Efter maten bjuder vi  alla barn på en glass (jordgubb, vanilj, choklad) 

Vänligen meddela vår personal om barnen önskar glass till efterrätt

lax teriyaki
Grillad laxfilé 139:-

bento 159:-

bento med sushi 179:-

yakitori 75:-
Kycklingspett 
(2 spett)

6 bitar
85:-

2 lax, 2 räkor, 2 inari

yakiniku 85:-
Skivad biff. 

4 bitar
65:-

2 lax, 1 räka, 1 inari

karaage 89:-
Friterade kycklingbitar.

varmrätt serveras med ris, sås och inlagda grönsaker

barn (gäller t o m 12år) serveras med misosoppa, ris, sås och inlagda grönsaker

varmrätt 


