VELKOMMEN HOS AIKO SUSHI
Hos AIKO SUSHI laver vi mere end blot sushi. Vores dygtige kokketeam under
ledelse af køkkenchef og ejer Phong Thanh ønsker at give vores gæster en sanselig
smagsoplevelse med fokus på autentiske råvarer og passion for det japanske
sushikøkken.
Vi elsker at lave sushi af højeste kvalitet, og vi forsøger at tænke kreativt og dermed
kompromisløst at skabe den bedste sushi, vi kan tænke os.
Vi gør så vidt muligt brug af lokale råvarer, men håndværket er traditionelt japansk.
Vi tilbyder en bred palette af menuer og retter, og du kan nyde maden i restauranten
hos os, eller du kan få sushien med hjem.
AIKO er et japansk pigenavn og betyder ”Vores lille elskede”. Vi har givet vores
restauranter dette smukke navn, da det symboliserer den passion og kærlighed, vi
lægger i både håndværket og i vores sushi.
Velbekomme

starters
crispy chickenwings
4 stk. Crispy chickenwings med mango
sweet & sour dressing
30 kr.

kimchi

edamamebønner

tangsalat

Krydret kinakål, gulerødder,

Vælg mellem spicy eller med salt

Forskelligt tang i en krydret

kinaradiser, ingefær og chili

og lime

sesamdressing

45 kr.

30 kr.

25 kr.

forårsruller
2 stk. Forårsruller med svinekød,
spidskål, forårsløg og glasnudler.
Serveres med sød chilidressing

crispy chickengyoza

35 kr.

4 stk. Gyoza serveres med teriyaki,
forårsløg og sesam
47 kr.

crispy rejer
karameliserede
nødder

rejechips

misosuppe

Krydrede rejechips med

Serveres med kylling gyoza

Honningristede cashewnødder

Seven-spice chilisesam

sæsonens grøntsager

20 kr.

65 kr.

og mandler i varme krydderier
25 kr.

4 stk. Crispy rejer med
og

chilimayo
47 kr.

sashimi

sashimi mix
3 laks, 3 tun, 3 hvidfisk, 3 tigerrejer,

sashimi strimlet
laks

kinaradise, avokado og rogn

6 Sashimi laks og kinaradise

159 kr.

99 kr.

sashimi tun
5 Sashimi tun og kinaradise

99 kr.

sashimi hvidfisk
5 Sashimi hvidfisk og kinaradise

99 kr.

aiko sticks

kyllingesticks
2 stk. Toppet med forårsløg, sesam

laksesticks

og trøffelteriyaki

2 stk. Toppet med mango, kornblomster

50 kr.

og mangodressing
50 kr.

barbecue porksticks

tigerrejesticks

2 stk. Hoisin barbecue med ingefær og syltede rødløg

2 stk. Toppet med Aiko’s sweet & sour sauce

50 kr.

55 kr.

nigiri

gunkan

nigiri hvidfisk

nigiri tun

nigiri laks

Pr. stk. 23 kr.

Pr. stk. 25 kr.

Pr. stk. 23 kr.

gunkan laksetatar

gunkan ørredrogn

Laksetatar med aioli og forårsløg

Ørredrogn

Pr. stk. 30 kr.

Pr. stk. 30 kr.

gunkan beef salat
Beef salat med spicy sauce
og syltede rødløg
Pr. stk. 30 kr.

nigiri
grillet hvidfisk

nigiri ebi
tiger reje

nigiri
grillet laks

gunkan tuntatar

gunkan hummer

Tuntatar med chilimayo og rogn

Hummer med avocado og wasabilime

Pr. stk. 23 kr.

Pr. stk. 25 kr.

Pr. stk. 23 kr.

Pr. stk. 33 kr.

Pr. stk. 33 kr.

kaburi maki

ura maki

tempura roll

ura aiko

ura hummer

Panko stegt torskefilet med
flødeost, mango, rødløg,
rullet i rød masago og sesam

Sprød kylling, mango, flødeost,
syltede rødløg, rullet i sesam toppet
med forårsløg

Hummer, reje, agurk, avocado,
wasabilime dressing, rullet i
wasabirogn og sesam

8 stk. 109 kr.

8 stk. 109 kr.

8 stk. 115 kr.

shake roll

ebi roll

california roll

Laks, flødeost, ingefær-aioli,
agurk, rullet i wasabirogn

Reje, koriander, agurk,
sesamdressing, rullet i sesam

Krabbe, agurk, avocado, rullet i
orange-masago

8 stk. 109 kr.

8 stk. 109 kr.

8 stk. 109 kr.

ura crispy

ura negi tuna

panko roll

Sprød reje, avocado, chilimayo, rullet i
sesam, toppet med forårsløg og teriyaki

Spicy tuna, forårsløg, gulerod,
chilimayo, rullet i sesam

Grillet laks med avocado, syltede
agurk, chilimayo, rullet i panko

8 stk. 109 kr.

8 stk. 115 kr.

8 stk. 109 kr.

bola roll

kaburi maki

hot råt

Crispy reje, mango, flødeost, ingefæraioli, toppet med grillet laks

Crispy reje, agurk, chilimayo,
toppet med avocado

Crispy reje, avocado, agurk,
chilimayo, toppet med tun

8 stk. 140 kr.

8 stk. 140 kr.

8 stk. 145 kr.

ceviche roll

color roll

Marinerede rødløg, agurk,
avocado, toppet med
hvidfisk, lime og koriander

Krabbe, agurk, toppet med
laks, tun, reje, hvidfisk og
avocado

8 stk. 140 kr.

8 stk. 140 kr.

futo maki

futo crispy
Crispy reje, avocado, sesam,
chilimayo, orange-masago,
forårsløg og teriyakisauce
6 stk. 85 kr. 12 stk. 129 kr.

futo crispy
chicken

hoso maki

futo tempura

Mango, flødeost, syltede rødløg,
sesam og teriyaki

Torsk, flødeost, sesam,
syltede rødløg, agurk, og forårsløg
toppet med chillimayo og teriyaki

6 stk. 85 kr. 12 stk. 129 kr.

6 stk. 89 kr. 12 stk. 134 kr.

futo spicy laks

futo ebi

Laks, forårsløg, agurk,
gulerod, salat og chilimayo

Reje, salat, mango, sesam
dressing, agurk og avocado

6 stk. 85 kr. 12 stk. 129 kr.

6 stk. 85 kr. 12 stk. 129 kr.

hoso tempura
med laks

hoso tempura
med torsk

8 stk. 50 kr.

8 stk. 50 kr.

hoso crispy chicken

hoso tun

hoso laks

8 stk. 47 kr.

8 stk. 49 kr.

8 stk. 47 kr.

hoso avocado

hoso ebi

hoso agurk

8 stk. 47 kr.

8 stk. 49 kr.

8 stk. 47 kr.

rispapir ruller

tilbehør

wasabi limedressing
Pr. stk. 10 kr.

japansk mayo
Pr. stk. 10 kr.

hoisinsauce
Pr. stk. 10 kr.

sesamdressing
Pr. stk. 10 kr.

rispapir beef
Beef med salat, cashewnødder,
avocado, gulerødder, agurk,
ingefær og hoisindressing
8 stk. 74 kr.

rispapir veggie
Salat, agurk, avocado,
gulerødder, koriander og
sesamdressing

Mangodressing
Pr. stk. 10 kr.

8 stk. 70 kr.

Chilimayo
Pr. stk. 10 kr.

ingefær-aioli
teriyakisauce

Pr. stk. 10 kr.

Pr. stk. 10 kr.

aiko sweet & sour

rispapir tun

rispapir laks

rispapir ebi

Spicy Tuna med salat, agurk,
avocado, gulerødder,
koriander og chilimayo

Laks med salat, agurk,
avocado, gulerødder, koriander
og wasabilimedressing

Reje med salat, gulerødder,
agurk, forårsløg, avocado
og sesamdressing

8 stk. 76 kr.

8 stk. 74 kr.

8 stk. 76 kr.

Pr. stk. 10 kr.

ingefær
Pr. stk. 10 kr.

wasabi
Pr. stk. 10 kr.

menuer

solo - 12 stk.
2 stk. California Roll med krabbe, agurk, avocado, rullet i rogn
2 stk. Shake Roll med laks, agurk, flødeost, ingefær, rullet i wasabirogn
2 stk. Negi Tuna Spicy Roll med tun, forårsløg, spicy gulerødder, chilimayo, rullet i chilisesam
2 stk. Ebi Roll med reje, koriander, agurk, rullet i sesam med sesamdressing
4 stk. Nigiri: 1 laks, 1 tun, 1 hvidfisk, 1 reje
149 kr.

aiko veggie - 14 stk.
8 stk. Ura Maki med avocado, gulerødder og agurk toppet med sesam og forårsløg
6 stk. Futo Maki med salat, agurk og mango toppet med syltede rødløg
130 kr.

sayendo - 20 stk.
8 stk. Hoso Maki laks
8 stk. Panko stegt torskefilet med flødeost, mango, rødløg, rullet i rød masago og sesam
1 stk. California Roll med krabbe, agurk, avocado, rullet i rogn
1 stk. Shake Roll med laks, agurk, flødeost, ingefær, rullet i wasabirogn
1 stk. Ebi Roll med reje, koriander, agurk, sesamdressing, rullet i sesam
1 stk. Negi Tuna Spicy Roll med tun, forårsløg, spicy gulerødder rullet i chilisesam med chilimayo
199 kr.

aiko chefs choice - 32 stk.
8 stk. Hot Råt med sprød tigerreje, avocado, agurk, toppet med tun og chilisauce
8 stk. California Roll med krabbe, agurk, avocado, toppet med ørredrogn og sprød kataifi
8 stk. Bola Roll med sprød tigerreje, mango, flødeost, toppet med grillet laks
8 stk. Ceviche Roll med syltede rødløg, avocado, agurk, toppet med hvidfisk, lime og koriander
450 kr.

sayendo big - 40 stk.
2 stk. California Roll med krabbe, agurk, avocado, rullet i rogn
2 stk. Shake Roll med laks, agurk, flødeost, ingefær, rullet i wasabirogn
2 stk. Negi Tuna Spicy Roll med tun, forårsløg, spicy gulerødder rullet i chilisesam med chilimayo
2 stk. Ebi Roll med reje, koriander, agurk, rullet i sesam med sesamdressing
6 stk. Ebi Tempura Big med sprød tigerreje, avocado, forårsløg, sesam chilimayo, teriyakisauce, orange-masago
8 stk. Sprødstegt torsk i panko med agurk og chilimayo toppet med laks
8 stk. Rispapir Beef med avocado, agurk, ingefær og salat serveret med hoisinsauce
10 stk. Nigiri: 2 laks, 2 tun, 2 hvidfisk, 2 reje, 2 grillet laks
389 kr.

umi - 58 STK.
8 stk. Sprødstegt torsk i panko med flødeost, mango, rødløg, rullet i rød masago og sesam
8 stk. California Roll med krabbe og agurk toppet med avocado
8 stk. Crispy Ebi med tigerreje, avocado, chilimayo, rullet i sesam og forårsløg
8 stk. Rispapir Beef med avocado, agurk, ingefær og salat serveret med hoisinsauce
6 stk. Lakse Carpaccio med revet daicon, forårsløg og ørredrogn
20 stk. Nigiri: 4 laks, 4 tun, 4 hvidfisk, 4 reje, 4 shake yaki
599 kr.

børnenes
favoritter

dessert

aiko nemo - 12 stk.
8 stk. Hoso avocado
2 stk. Nigiri laks
2 stk. Agurkesticks
79 kr.

kylle kylle - 9 stk.
8 stk. Hoso kylling
1 stk. Kyllingesticks
69 kr.

choco dessert
Ingefærfromage, mandelbund, limecremeux, hindbærgelé,
chokoladeflager, grøn te, kokosis og mochiis
60 kr.

aiko økologisk
hvede øl

drikkevarer
gær fra kerteminde

bobler

øl

alkoholfri

bubbles by lobetia

aiko hvede øl

natur frisk

Dominio de Punctum. En spansk,

Frisk specielbrygget hvede øl

Hindbærbrus, Lemon, Ginger Ale

økologisk vin, lavet på 100% Chardonnay.

alk. vol. 5% - Økologisk

eller Hyldebrus

Bløde, saftige bobler med en halvtør

fyldig og frisk

læskende karakter.
Diemersdal, Matys Sauvig, Sauvig Blanc.
750 ml. 248 kr.

330 ml. 48 kr.

sapporo
En lys japansk øl med smag af citron,
alk. vol. 4,7%, Sapporo Premium Beer.
330 ml. 48 kr.

AIKO har sin helt egen hvede øl –

asahi beer

som passer perfekt til vores sushi.

Brygget i samarbejde med

brygget og tappet
i skanderborg

hvidvin

En lys og forfriskende japansk øl,

lobetia chardonnay

Munkebo Brewery. Med gær

Dominio de Punctum. En spansk,

fundet på en lille honningbi lidt

og citrusfrugter. Smagen er forfriskende

syd for Kerteminde, og efter en

ren med god frugt og syrebalance.

tur til det topmoderne anlæg i
Skanderborg Bryghus og med

750 ml. 218 kr.
1 glas, 50 kr.

caringole blanc

100% dansk.

Domaine La Croix Belle Fra Languedoc,
Frankrig. Lavet af Chardonnay og

Smagen er fyldig med noter

Sauvignon Blancdruer på den sydfranske

af korn fra hvede og byg og

vingård, Domaine La Croix Belle.

med en friskhed, der trods det,

Vinen er frisk og floralsk uimodståelig

at den er lidt mørkere end en

aromatisk med friskhed og finesse.

standard hvede øl, giver et perfekt
supplement til vores sushi.

750 ml. 198 kr.

søbogård
Hyldeblomst, Æble, Rabarber
250 ml. 38 kr.

sodavand
Coca-Cola, Coca-Cola Zero
250 ml. 30 kr.

alk. vol. 5%, Asahi Breweries LTD.
330 ml. 48 kr.

crabbies

varme drikke

En lys øl med smag af ingefær

te eller kaffe

alk. vol. 4%

Spørg tjeneren om varianter
330 ml. 60 kr.

gæren produceret i Solrød Strand,
kan man vist godt kalde øllen for

250 ml. 38 kr.

sake
masumi karakuchi gold
En standard sake (futsushu) med en let
og tør smag. Lavet på riskorn, hvor mindre end 30% af riskornet er poleret af.
300 ml. 125 kr.

1 kop, 40 kr.
1 kande, 70 kr.

sushi kursus

færøsk laks

Lær at lave japansk sushi sammen med os

En unik fersk laks og et enestående opdrætskoncept fra det nordvestlige Færøerne, som er et område

Har du lyst til at lære at lave japansk sushi? – Så er et af vores kurser måske noget for dig?

kendetegnet ved sine ideelle iskolde, rene og krystalklare vande.

Om I er 2 eller 20, om anledningen er en unik kæresteaften eller et teambuilding kursus for dig og dine kolleger –

Vores færøske laks er af en fantastisk kvalitet og den både smager, føles og ser ud som en vildlaks qua en

det bestemmer du.

metode til lakseopdræt, der fungerer i perfekt harmoni med naturen. Uden brug af kemikalier og antibiotika

Vi sammensætter en sjov, lærerig og hyggelig aften for jer.

og med plads for laksen at boltre sig på.

I lærer råvarerne, redskaberne og håndværket at kende, I får gode råd til hvordan, I kan lave sushi derhjemme og
så slutter I selvfølgelig af med at nyde jeres egen sushi.

rejer
Til vores reje-nigiri bruger vi ekstra store Black Tigerrejer, der dyrkes forsvarligt i Vietnam. Så her har du

Læs mere på vores hjemmeside om priser, åbne kurser og praktik.

muligheden for at prøve at smage en reje-nigiri med en unik smag, sprødhed og saft. Udover den flotte
farve på rejen, så har den en ekstra sødme, som går rigtigt godt med den fyldige soyasauce.

arrangementer
Er I få eller mange – vi leverer mad til enhver lejlighed. Til firmafesten, konfirmationen, fødselsdagen eller
pigeaftenen. Vi sørger enten for hele middagen eller et supplement til buffeten, forretten, snacken el. lign.
Kontakt os med din idé – så finder vi en løsning.

phong thanh
At kreere mad og skabe de bedste smagsoplevelser har været en del
af det meste af mit liv, og siden 2010 har sushi haft mit fulde fokus.
Jeg tror på ærlig og oprigtig mad lavet fra bunden, og respekten for
råvarerne ligger dybt i mit virke. Råvarerne skal tale deres tydelige
sprog, og sammensætningen af dem skal resultere i balance,
konsistens, helhed, lethed og sundhed.
Mine vietnamesiske rødder og det, jeg har fået med i bagagen derfra,
kan anes i valget af råvarer og i de varme krydderier, vi bruger. Når
grundelementerne er på plads, er der rum til æstetikken. Og når
ærlige råvarer bliver smukt anrettet, opstår kunst.
Jeg er uddannet kok fra Falsled Kro her på Fyn og har haft de
dygtigste læremestre, og jeg er stolt over at være en del af et stærkt
hold i AIKOs køkken. For når man er sammen med gode kolleger og
dygtige medarbejdere, kan alt lade sig gøre.
Synergien i et velfungerende køkken får tingene til at udvikle sig og
energien til at flyde frit. Jeg er taknemmelig og ydmyg over alt det,
der er kommet min vej, og jeg håber at kunne betale lidt tilbage til de
næste i rækken.

middelfart
Tlf: 64 41 32 00

mid@aikosushi.dk 		

aikosushi.dk
Åbent tirsdag-søndag 15.00-20.00
		
Køkkenet lukker
kl 20.00
Oplysninger om allergener kan fås ved henvendelse til personalet.
Vi tager forbehold for ændringer eller udgåede varer.

nyborg
Tlf: 65 31 32 02

nyb@aikosushi.dk
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