East
Bookatables Krogerbjudande: 30% rabatt på matnota
Alla priser nedanför är rabatterade
Förrätter
East Dinner Set Menu
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.
Thai Beef Sashimi
Edamame
Modern Sushi
***
Korean Pancakes
Yam Pla Muk
Chicken Kyuri
***
Tuna Yo-Nashi
Pork Iberico Nam Jim Jaew
Lamb Aubergine
Jasmine rice
445 kr
East Dinner Sweets
Truffle
Cheesecake
Coconut Sorbet
88 kr
Appetizers
Nem – 92 kr
friterade vårrullar med fläskfärs, sallad,
mynta och nuoc cham dip
King Crab – 132 kr
king crab och avokado med tamarind glaze
Tom Ka Gai – 92 kr
kycklingsoppa med champinjoner, cocosgrädde, lime och galangal
Thai Beef Sashimi – 108 kr
biffsashimi med nötter, koriander, lime-zest
och lemon srirasha dressing
Wo Tip – 94 kr
ångade kycklingdumplings med man du dip

Ceviche – 110 kr
lime, chili, ingefära och koriandermarinerad
seafood med canchamajs
Tuna Poke Cocktail – 125 kr
tonfisk, avokado, melon och poke dressing
Shrimp Cocktail – 111 kr
Ishavsräkor, tobikorom, avokado, salladslök, citron och chilimayo

Mid-size
Korean Pancakes – 90 kr
koreanska grönsakspannkakor och sweet red pepper dip med nötter
Yam Pla Muk – 116 kr
friterade små bläckfiskar med grön papayasallad hot & sour
Spicy Mussels – 104 kr
wokade blåmusslor (MSC) med spicy lemon
sauce
Chicken Kyuri – 118 kr
repad majsskyckling med snackgurka, unga bambuskott och la yu dressing
Tofu Ginger & Chili (Vegan) – 111 kr
chilistekt tofu med aubergine, grönkål,
ingefära och chili
Tuna Poke Donburi – 149 kr
tonfiskpoke på risbädd

Mains
Tuna Yo-Nashi – 270 kr
lätthalstrad tonfiskfilé med sjögräsnudlar,
päron, lök och East bulgogi dressing
Salmon Teriyaki – 207 kr
ugnstekt laxfilé med friterad ostronskivling
och teriyaki sauce
Chicken Lemon & Chili – 181 kr
pankopanerat kycklingbröst med
friterade nudlar och lemon chili sauce
Chicken Bibim Bap - 198 kr
marinerad kycklingfilé med picklade grönsaker och kochujang på risbädd

Pork Iberico Nam Jim Jaew – 165 kr
ljummen sallad med Ibericogris, mango,
mynta, lök och nam jim jaew dip
Beef Korat - 162 kr
marinerad skivad biff med picklad rödkål,
rättika, rostad vitlök och hot tamarind
sauce
Lamb Aubergine – 240 kr
rosastekt lammytterfilé med varm
aubergine, ingefära och chili
Laab Vegme (Vegan) – 173 kr
vegme mince med vitlök, chili, rödlök,
citron, jordnötter och mynta

Sides
Edamame (Vegan) – 53 kr
ångade gröna soyabönor med havssalt
Classic Kimchi – 43 kr
koreansk rödpepparsyrad salladskål
Seaweed Noodle Salad (Vegan) – 55 kr
sjögräsnudelsallad med päron, lök och East
bulgogi dressing
Grön papayasallad – 62 kr
nötter, lime,
chili och nam plaa
Green Soybeans & Broccoli (Vegan) – 53 kr
ångade smarta grönsaker
Misoshiru – 25 kr

