Vi på Berns har en genuin passion för
Asiens kokkonst och matfilosofi.
Köket serverar mat med de bästa
smakerna från Asiens alla hörn.
Oavsett vad ni väljer är tanken
att sällskapet delar på den mat ni
beställer, för den bästa upplevelsen.
Sharing is caring

BERNS ASIATISKA

berns.se
@berns
#bernsasiatiska

SMÅRÄTTER

MELLANRÄTTER

1-2 smårätter kan jämföras med en förrätt

SET MENY

1-2 mellanrätter kan jämföras med en varmrätt

VEGETARISKT
Torskspett med citron och chilicrust,
grillad vårlök & bläckfiskmajonnäs

195

135

Grillad papaya, blodapelsin & ingefärsdressing
och jordnötter

175

Soba nudelsallad med portabello, vårlök & lime

95

165

Grillad vårlök, kabosu- och miso vinägrett
& tofudipp

95

Grillad butternutpumpa med chili- & sudachi
picklad pumpa och friterad tarorot

Grillad kungsmussling i japansk buljong, 
riven rättika, ingefära & nori

95

Stir-fry "Hong You" edamame, pak choi, rostad
portabello, picklad rödlök och friterat ägg		

215

Grillad fläskkorv, kimchi & vårlök
Wokade udonnudlar, svart sesam & vårlök
Bifftartar, forellrom, tarorotschips & wasabisalt

95/st

Sushikockens val av sushi & sashimi

Tempurafriterad avokado med tenzusås

Confit på anka, pickles, friterat rispapper &
majonnäs

105
90
145

Friterad brysselkål, togarashi och miso& tofudipp

85

Wokade bönor, chilibean, bakat ägg & alger

95

Laxsashimi med rökt mandel & shizosoja,
130
karamelliserad lök, misopicklad gurka & shizokrasse
Biffsashimi med het misodressing,
cashewnötter och shizokrasse
Vitlöksfrästa haricots verts med
friterad ostronskivling

140
85

Pickles35
Misosoppa

45

Som Tam – grön papayasallad med cashewnötter 95
Ångade edamamebönor med koreanskt flingsalt 2p 55
4p 85

SPRING ROLL
Friterad vegetarisk vårrulle, örter & salladsblad 45/st
Med sweet chilisås

BAO
Grillad portabello, sesammarinerade groddar
& gochujangcreme		

79/st

Pulled beef med limomajonnäs & rödlökspickles 79/st
Fläsk med kimchi, syrad gurka & majonnäs

795/pp

79/st

Ljummen semitorkad rödbeta med urfa bieber- 165
vinaigrette, lotusrotschips och tofu & rödbetscreme

FISK/SKALDJUR
Friterade calamares med lime & chilidipp

195

Halstrad regnbågslax med japansk senap,
picklad rättika & soja- och sakeglace

245

Ångade edamame och pickles
Syrlig sobanudelsallad med portabello, vårlök & lime
Bao pulled beef, limomajonnäs & rödlökspickles
Vitlöksfrästa haricots verts med friterad ostronskivling
Friterade calamares med lime & chilidipp

KÖTT

149

Grillad flankstek med het plommon
& körsbärschutney, chilisyrad kål och ghoa-krasse

Kodakara Yuzu Shu (semi-sweet)

109

Ozeki Kanjyuku Umeshu Wtih Plum (sweet)

98

Sötsak

Ippongi Ginkobai Hannyatou 3 cl (hot & sweet)

68

Sushikockens val av vegetarisk sushi
Ångade edamame och pickles
Syrlig sobanudelsallad med portabello, vårlök & lime
Bao med portabello sesammarinderade groddar &
gochujangcreme

Grillad Ibericokarré med amarillo & tomatsås
och torkad vitlök

235

Grillad papaya, blodapelsin & ingefärsdressing
och jordnötter

Fläskbuljong med grillad fläsksida,
ramennudlar, strimlad vårlök & noriblad

215

Grillade kalvracks med misobakad 
aubergine & misodipp

245

9 cl

Dassai Junmai Daiginjo (dry)

Tempurafriterad avokado med tenzusås
Vitlöksfrästa haricots verts med friterad ostronskivling

225

SAKE

118

255

Grillade lammrevben med yuzukucho,
sojaglace, picklade betor & morötter

1 glas Muscat Beaumes de Venise, Ogier, France

Garyubai Junmai Ginjo Genshu (dry)

Grillad flankstek med het plommon & 
körsbärschutney, chilisyrad kål och ghoa-krasse


1 glas Kuentz-Bas Riesling, Alsace France,

Halstrad regnbågslax med japansk senap, picklad rättika & soja- och sakeglace

FÅGEL

255

1 flaska Kirin japansk lager & 1 glas Yamato Shizuku
Yamahai Junmai sake (dry)

98

695/pp

225

395kr

Yamato Shizuku Yamahai Junmai (dry)

VEGETARISK SET MENY

Dakgangjeong – krispig sötstark kyckling med
jordnötter och chilisyrad gurka
Stekt anka med pumpapuré, lakritssyltad
kantarell och sojasky med sake

DRYCKESPAKET TILL SET MENY

Ljummen semitorkad rödbeta med urfa biebervinaigrette, lotusrotschips, tofu och rödbetscreme
Sötsak

Prata med er servitör om ni har frågor om allergier.
Med reservation för ändringar efter råvarutillgång.

SPARKLING SAKE
Ozeki Hana Awaka Sparkling Sake, Bottle
(semi-sweet)

25 cl
225

