
Izakaya Julmeny
BACKYARD
Rollin Bistros

Vi onskar er alla en riktigt izakaya jul

En hemlighetsfull och spännande middag i fyra 
akter med minst sju serveringar och många små 
överraskningar. Följ med på en oförglömlig och 
omtumlande matresa. Ett absolut måste! 

Ange gärna allergier och preferenser till eran 
servitör.

Umechu - Kishu Monogatari 80:-/8cl
Japansk plommonvin med mycket härliga 
umamismaker

Fukuju Storke   80:-/8cl
Torr sake, passar bra till rå protein tillexempel 
pilgrimmussla och råbiff

Fudoh Origarami  80:-/8cl
Fruktig och lätt spritsig sake, passar bra till 
salta och feta rätter, tillexempel BBQ pork och 
yakitori

Homare Yuzu, sake  80:-/8cl
Fruktig och söt med tunga citurs inslag. passar 
utmärkt till dessert. härlig med alla typer av 
svenska bär 

Kid White lable  80:-/8cl

Sake

Vår nyfikna, hänsynslösa och kärleks-
fulla tolkning av en japansk tolkning 
av den västerländska julen. 

645:- per person

..

Dryckes paket 495:-
En kompot rolga sakes, 
naturvin och avec
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För att kunna lägga allt krut på vår 
underbara julmeny har vi bantat ned 
Izakaya-menyn en del.

Hungrig? Då rekommenderar vi att ni 
slår på stort och äter den vildaste 
julmenyn som någonsin skådats.

Friterad jordärtsskocka   85:-
Med färsk riven pepparrot

Kimchi okonomiyaki    115:- 
Japansk kålpannkaka med bonitoflingor

Chashu pork    85:-
Långbakat och grillat sidfläsk, saltbakad beta 
och fermenterad vitlök

Desserter
Shaved ice     55:- 
Med kondenserad mjölk, blåbärssås, frysttorkade 
blåbär och blåbärspulver

Izakaya
En nyfiken hänsynslös och kärleksfull 
tolkning av japansk barmat.
 
Varje rätt i menyn anges och prissätts 
per enhet ”otsumami” och kommer till 
bordet allt eftersom. Därför är det bra 
om ni enas om vilka rätter ni vill äta. 
Men ingenting är omöjligt. 
 
En bra början är fyra till sex ”otsumami” 
smårätter per person. Vill ni ha något 
att nibbla på till ölen, eller den goda 
drinken. Beställ en eller två!
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Black Garlic & Truffle  195/245:-
Our signature burger!
140g/210g Double smash Swedish beef, 
black garlic n’ truffle mayo, 
melted brie, bacon, cheddar, 
pickled onion, served in a freshly baked milk bun

Burgers

Make your burger extra juicy with:
Extra cheddar     15:-
Extra Bacon    15:-

Royal with cheese   195/245:-
140g/210g Double smash Swedish beef, 
cucumber relish, 3xcheddar, 
fried onion, sliver onion
Dipped in Nashville cheese sauce, 
served in a freshly baked milk bun

VEG - Chili Cheese   195:-
Local Stekost from Cityysteriet in Gamlestan  
Cheddar cheese, chipotle mayo, 
deep fried sweet potato, jalapenjo, 
sliver onion, served in a freshly baked milk bun

Cheesy Rice Balls x2  40:- 
With gruyere & parmigiano

Nashville cheese fries      30/65:-
Tossed in parmasan & nashville spices
drowned in Cheddar cheese sauce 
smothered in gruyere
 

Burgers

Add on

All Burgers includes Fries + dip

VEG/VEGAN - Magic Mushroom  195:-
Promyc patty, Mushroom cream, roasted mushrooms, 
zesty gremolata, pickled onion and cheese, Served 
ina freshly baked milk bun

Carrots confite and miso dip  

Salt baked kohlrabi with browned butter

Change fries for vedgetables


