SprØstekt
dim sum

5 BITER

89,- / 9 BITER 139,-

Samosa fylt med glassnudler, grønnsaker og et hint av sitrongress
Vårrull med and, løk og vårløk

Wok = valget er ditt!

steg 2

Når du bestiller wok på MUJO har du mulighet til å skreddersy din rett.

Sesam Wan Tan fylt med sesamreker og tiarmet blekksprut
Chick’n Moneybag fylt med stekt kylling, hvitkål og reker
Serveres med hoi-sin saus og Mujo’s egen sweet chilli

SushI

7 BITER

steg 1

Sushi stoR 3 biter laks, 1 bit kveite, 1 bit scampi, 1 bit tunfisk og 4 norimaki fylt med laks og purreløk

Koriandersaus

Sataysaus

scampi
119,-

kylling
109,-

biff
119,-

Sweet chilli

Ramensuppe
Laget med kylling, nudler, sopp og koriander
Velg mellom vanlig ramen eller en spicy chili ramen (HOT!)

Hot sweet chilli (HOT!)

89,-

Salater

Scampi 139,- Frisk salat med stekte scampi, toppet med sprø friterte nudler. Serveres med

hjemmelaget wasabimajones og ingefær

Kylling 129,- Frisk salat med kylling, toppet med sprø friterte nudler. Serveres med sataysaus

Ris og grønnsaker
Stekte nudler og grønnsaker
eller Bare stekte grønnsaker

ekstra
sulten?
Stor porsjon

+25,-

Sesamsaus

Supper

grønnsaker og nudler. En smak av Thailand!

Alternativene er;

Frisk saus med smak av sitrus og sesam
Populært i Indonesia og Kina

En klassiker med perfekt balanse mellom
smaken av sterkt og søtt

Kremet Scampi og koriandersuppe 109,- Kremet koriandersuppe med scampi,

Passer godt til

- velg “fyll”!

Klassisk peanøttsaus fra de
sør-øst asiatiske landene

119,- / 10 BITER 159,-

Sushi liten 3 biter laks, 1 bit kveite, 1 bit scampi og 2 norimaki fylt med laks og purreløk

Saus
Kremet kokos og koriandersaus
Ekte smak av Thailand

- velg “digg”!

steg 3

- velg smak!

laks
109,-

tofu
89,-

Mujo’s alternativ for chilli-elskere!

Teriakysaus

Mild soyabasert saus full av sødme, populært
i det moderne japanske kjøkkenet

Hoi Sin – saus

Sødmen og det lille krydderbittet gjør denne
sausen fra det Kantonesiske kjøkken en sikker vinner!

Barnemeny 69,Lag din egen wok!
Retter for de minste ganer, med de samme
kvalitetsråvarer - bare litt mindre porsjoner
Velg blant de samme råvarer som i vanlig porsjon. Her
har du muligheten til å skreddersy din wok, akkurat
som de voksne!

Desserter

Vaniljepudding 69,- Serveres med jordbær og mango coulis
MUJO’s sjokoladekake

69,- Serveres med jordbær coulis

Te

35,-

Budda Ama Cha
Dette er MUJO’s egen spesialte. I Japan bruker de denne teen i feiringen
av Buddha. Den er naturlig søt med ettersmak av anis og melk. Et blad kan trekkes i vann tre ganger
Milky Oolong 25,- Denne kvalitetsteen fra Taiwan har en melkeaktig smak og aroma
Darjeeling 25,- Darjeeling regnes som teens champagne og er en av verdens mest anerkjente

Juice
Hjemmelaget!

39,-

25,- Denne teen har en god blanding av asiatiske fruktsmaker

Asian Kick

MUJO’s fruktte

MUJO Passion

Frappuccino

Laget på appelsin, jordbær, drue, ananas
og chilli
Laget på pasjonsfrukt, pære, eple, mynte
og mango

FrappeMocca

Lages med espresso, isbiter, melk og sjokolade. Kjøres i
blender til perfekt konsistens og toppes med krem

Kalde
drikker

29,Energidrikk 40,Froosh Smoothie 39,clausthaler 29,Mineralvann fl.

Øl

79,-

Kaffe
kaffe 26,-

Bestill og betal
på bestillingsstasjonen!

Frappuccino
- på ekte vis!

FrappeCaramell

Lages med espresso, isbiter, melk og caramell. Kjøres i blender
til perfekt konsistens og toppes med krem

45,-

Espresso 27,Americano 29,Caffe Latte 35,Cappuccino 35,Mocca 37,-

Asahi Super Dry er brygget på vann, malt, humle, ris og gjær. Ølen er lys gul i farge med

bløt smak og lite bitterhet. Fruktig duft og ren smak, men med ørlite ølpreg

Iste

Chari te 55,- Med vitaminrike hibiscusblomster, vanilje og kirsebær
Pomegranate 55,- Med smak av roibooste og granateple
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White tea 55,- Laget av hvit te fra Fujianhagen i Kina, smaksatt med acai og sitron

55,Pomegranate Green Tea, Arizona 55,Blueberry White Tea, Arizona

Gratis Trådløst nett

Følg oss på Facebook

