
 

 
 

FAMILY-OWNED 
Architecture, interior & menu designed by Tone Oppenstam 

Boka bord www.grisslehamnsmarina.se  
Hämt à la carte 0175-330-30 

MARINANS “LITTLE TOKYO”   

Det lar ha varit samurajserien Shogun som på 80-talet fick oss att upptäcka japansk mat 
och sushin på riktigt. Idag är japanska delikatesser en favorit för många. Vi arbetar 
ständigt med att utveckla våra egna speciella kombinationer.  
  

 
JAPANSKA SMARÄTTER 

 
BABORDS FÖRRÄTTSMIX – TIGERRÄKOR & VÅRRULLAR 149 kr 
Isbergssallad, koriander & plommonsås 
SOJA & INGEFÄRA MARINERADE KYCKLINGVINGAR  98 kr 
Sallad, blekselleri, ananas, lime & chilidippsås 
 

 
JAPANSK-KOREANSKT KÖTT 

 
YAKINIKU TUNNSKIVAD ENTRECOTE MED YAKINIKUSÅS 179 kr 
Japansk kålsallad, jasminris, salladslökar, lime, rostade sesamfrön,  
färsk koriander, picklade mandolinrivna morötter, sockerärtor 
TONKATSU SCHNITZEL MED KRÄMIG KÅLSALLAD  165 kr          
Japansk pankopanerad schnitzel på skinkinnanlår, japansk                       
kålsallad, tonkatsusås, jasminris, salladslökar, lime, svarta sesamfrön, 
dijonsenap  
GRILLAD OXFILÉ SALLAD MED CHILI & LIME   189 kr 
Isbergssallad, thaibasilika, tomat, gurka, blekselleri, lök, limejuice,                   
chili, ingefära, fisksås, citrongräs, koriander 
 



 

SUSHI  
 
SUSHIRULLAR 
Vinägersmaksatt risrulle med nori som fylls med krispiga grönsaker & fisk eller 
kött. Våra rullar fylls med spröda pankofriterade tigerräkor eller kycklingfilé.  
 
TEMPURA ROLL      169 kr 
Friterade tigerräkor, krispig sallad, advokado, gurka. Toppad med 
sesamfrön,gräslök, sriracha mayo & teriyakisås. Serveras med  
ljus japansk soja, kålrotsgari, syltad ingefära, wasabi 
SPICY CHICKEN ROLL     159 kr                   
Friterad kycklingfilé, krispig sallad, advokado, gurka. Toppad med  
sesamfrön, gräslök, sriracha mayo & teriyakisås. Serveras med ljus  
japansk soja, kålrotsgari, syltad ingefära, wasabi 
ROSTBIFF ROLL      169 kr 
Rostbiff, krispig sallad, gurka, rostade rödbetor & chévrekräm.  
Toppad med sesamfrön, gräslök, sriracha mayo & teriyakisås.  
Serveras med ljus japansk soja, kålrotsgari, syltad ingefära, wasabi 
 
 
NIGIRI SUSHI  
Sushi där rå fisk eller räkor läggs på ovala kuddar av vinägersmaksatt sushiris. 
 
LAX NIGIRI 12 st     165 kr 
Riskuddar med lax, kålrotsgari, syltad ingefära, wasabi, ljus  
japansk soja 
MIX NIGIRI MED LAX & TIGERRÄKOR 12 st    189 kr 
Riskuddar med lax & tigerräkor, kålrotsgari, syltad ingefära, wasabi,  
ljus japansk soja 
ROSTBIFF NIGIRI 12 st     165 kr 
Riskuddar med rostbiff, kålrotsgari, syltad ingefära, wasabi,  
chévrekräm, ljus japansk soja 
 
 
 
    
 
 
 


