
K AMPAI



SPARKLING

YUZU SPRITZ kr 100
En forfriskende cocktail af gin, yuzu og vanilje toppet 
med Spumante

LONG

K AMAHI kr 105
En Sticks’n’Sushi klassiker. Japansk shochu, 
hyldeblomst og frisk mynte

MARTINI

HIBISCUS kr 110
Hibiscusvodka mixet med Lillet Blanc og citrus

YUZU ZOO kr 98
Gin, blommevin, honning og yuzu giver en frugtig 
balance af sødme og syre
 
ESPRESSO MARTINI kr 115
Japansk Shochu, espresso og kakaolikør. Den perfekte 
afslutning på dit måltid

COCKTAILS

Japansk for begyndere
Shochu er japanernes svar på vodka.
Yuzu er en aromatisk citrusfrugt med smag af grape og citron.
Matcha er udsøgt grøn te, som er nænsomt tørret og malet på stenkværn.

SHORT

SHOJITO kr 105
Japansk shochu serveres over knust is med frisk 
mynte, lime, presset ingefær og granatæble

VIRGIN COCKTAILS

HANA kr 55
Økologisk hyldeblomst og æblesaft mixet med agurk, 
lime og frisk mynte
 
YUZU LIMONADE kr 65
Japansk Calpico og yuzujuice mixet med æblesaft, 
honning og citrus
 
VIRGIN HIBISCUS kr 55
Hibiscus-te og hjemmelavet hibiscus-sirup mixet med 
citron
 
VIRGIN SHOJITO kr 55
Vælg mellem ingefær eller granatæble, omrørt over 
knust is med frisk mynte og lime
 
MATCHA SHAKE kr 59
Havremælk, vaniljesirup og matcha shaket

Spørg din tjener om allergener



BOBLER

SPUMANTE BRUT, ROCCA DEI FORTI, VENETO, 
ITALIEN
Tør Spumante med små bobler, der giver vinen friskhed 
og elegance. Toner af hvide blomster, mandler, citrus og 
grønne æbler
125ml kr 68

GOSSET EXTRA BRUT, CHAMPAGNE, FRANKRIG
Kompleks vin med friske, livlige bobler samt aromaer af 
hvide blomster og havtorn
125ml kr 125

HVIDVIN

SAUVIGNON BLANC, SANCERRE, PAUL BERNIER, 
LOIRE, FRANKRIG [Ø]
Mineralsk med blød elegance og modne noter af citrus
125ml kr 99 / 175ml kr 135

RIESLING, KUNG FU GIRL, CHARLES SMITH, 
COLUMBIA VALLEY, USA [S]
Frisk hvidvin med god struktur af fersken og citrus med 
mineralske toner
125ml kr 89 / 175ml kr 125

MACON VILLAGE, CLOTILDE DAVENNE, BOURGOGNE, 
FRANKRIG
Mineralsk med aromatiske gule frugter, kvæde, moden 
citron og lidt flint. En komplet oplevelse
125ml kr 79 / 175ml kr 115
 
RIESLING, DREISSIGACKER TROCKEN, 
RHEINHESSEN, TYSKLAND [Ø]
Tør, intens og kompleks med klassiske toner af Riesling-
druen såsom petroleum, grape og æbler
125ml kr 79 / 175ml kr 115
 
GRÜNER VELTLINER, JOHANNES ZILLINGER, 
WEINVIERTEL, ØSTRIG [B]
Rig på smag af gule frugter, krydderier og mineraler, 
intense grønne urter og peber.
125ml kr 69 / 175ml kr 99
 

VIN PÅ GLAS

RØDVIN

PINOT NOIR, VERAMONTE RESERVA, CASABLANCA, 
CHILE [Ø]
Delikat med en silkeagtig mundfornemmelse og 
udtryksfulde aromaer af røde bær     
125ml kr 79 / 175ml kr 119
 
SYRAH, BOOM BOOM, CHARLES SMITH, WASHINGTON 
STATE, USA
Generøs og kompleks med frodig smag af 
chokoladeovertrukne kirsebær. Friske blomster, mørke 
bær og sort peber
125ml kr 129 / 175ml kr 169

Sommelieren har sammensat et udvalg af gode vine og sake, som du kan 
få på glas. Dette er det faste udvalg – hør din tjener, om vi har en anden 
spændende flaske åben i dag. 



Vi har taget et bredt udvalg af sake med hjem fra Japan, 
hvor risvinen nydes igennem hele måltidet

SANK A JUNMAI DAIGINJO, MASUMI
En premium Junmai Daiginjo sake, sprød og med 
elegant tørhed
300ml kr 369

YAWARAK A TYPE NO. 1 JUNMAI GINJO, MASUMI
Fra den nye generation af sakebryggere, mild og 
harmonisk smag
Glas kr 89 / Flaske 720ml kr 499
 
KIZAN, JUNMAI GINJO
En revolutionerende ny sake. Frisk og fuld af smag
Glas kr 99 / Flaske 720ml kr 499

K ARAKUCHI GOLD
En sød og frisk sake
Flaske 180ml kr 119 / Flaske 720ml kr 399

LUN SAKE
Karaffel 180ml kr 89

YUZU SAKE
Forfriskende og vanedannende yuzu-sake
Glas kr 99 / Flaske 720ml kr 495

UMESHU
Blommevin, rund og syrlig smag af blomme – perfekt til 
desserten 
Glas kr 99 / Flaske 720 ml kr 495

SAKE

Sake er brygget på vand, koji [gæringssvamp] og polerede ris. Det er procent-
delen, der er tilbage af riskornet efter polering, som bestemmer om saken er 
Daiginjo, Ginjo eller Junmai. 

Bestiller du sake på en restaurant i Japan, skal du bede om Nihonshu, der slet 
og ret betyder "japansk spiritus". 

SPECIALØL
Spørg din tjener, hvilke specialøl vi har på kortet i dag.
 
SUSHI'N'BIIRU HVEDE
Vores egen økologiske hvedeøl, brygget med yuzufrugt 
og udviklet i samarbejde med Nørrebro Bryghus
Flaske 40cl kr 64
 
STICKS'N'SUSHI AFTENBAJER
Gylden American Pale Ale, udviklet i samarbejde med 
Amager Bryghus
Flaske 33cl kr 59

KIRIN ICHIBAN
’Ichiban Shibori ' er en unik metode til brygning af øl, 
hvor malten dominerer
Flaske 33cl kr 54

MIKKELLER ENERGIBAJER
Lækker og læskende, uden alkohol
Flaske 33cl kr 59

SAPPORO SILVER SPECIAL EDITION
Mild pilsnertype med et strejf af sødme og friskhed. Let 
at drikke
Dåse 65cl kr 69
 
HERSLEV PILSNER
Klassisk, økologisk pilsner med balanceret bitterhed og 
gylden farve
Flaske 33cl kr 59
 
MØN BROWN ALE
Afrundet nøddebrun øl, fuld af smag
Flaske 33cl kr 59

BØGEDAL HVEDE
Forfriskende hvedeøl med sødme og frugtig fylde
Flaske 75cl kr 149

ØL



CRÉMANT, CLOTILDE DAVENNE, BOURGOGNE, 
FRANKRIG
Tør og elegant i munden med kærlige, forfriskende 
bobler. Duft af hvid frugt og citrus
kr 399

SPUMANTE BRUT, ROCCA DEI FORTI, VENETO, 
ITALIEN
Tør Spumante med små bobler, der giver vinen friskhed 
og elegance. Toner af hvide blomster, mandler, citrus og 
grønne æbler
kr 349
 
GRØN, COPENHAGEN SPARKLING TEA CO., 
KØBENHAVN, DANMARK
Forfriskende lavalkoholisk nydelse. Ekspertbrygget med 
grøn te, hvid te og citrongræs. 5% alc
kr 320
 
SOFIA COPPOLA, MOUSSERENDE ROSÉ, SONOMA 
COUNTY, USA
Cremet smag med fine bobler og yndefuld balance af 
friskhed med duft af jordbær og fersken
kr 749
 
GOSSET EXTRA BRUT, CHAMPAGNE, FRANKRIG
Kompleks med aromatisk præcision, afrundet med 
livlige bobler samt noter af hvide blomster og havtorn
kr 749

BLANC DE BLANCS, BARON ALBERT, CHAMPAGNE, 
FRANKRIG
Elegant med fine bobler og friskhed bag den komplekse 
struktur af tropiske frugter og smøragtig toner
kr 799

Start din middag med manér. Vi har fyldt vinkøleskabet med bobler fra såvel 
store vinhuse som små, ukendte producenter. 
Alle er valgt for deres helt særlige smag. De er håndplukket, kan man sige.

CHAMPAGNE & BOBLER

HVIDVIN

ELEGANTE & MINERALSKE

SAUVIGNON BLANC, SANCERRE, PAUL BERNIER, 
LOIRE, FRANKRIG [Ø]
Mineralsk med en moden mundfuld af blød elegance og 
citrus  
kr 599
 
RIESLING, KUNG FU GIRL, CHARLES SMITH, 
COLUMBIA VALLEY, USA [S]
Frisk hvidvin med god struktur af fersken og citrus med 
mineralske toner 
kr 529

GRÜNER VELTLINER, JOHANNES ZILLINGER, 
WEINVIERTEL, ØSTRIG [B]
Rig på smag af gule frugter, krydderier og mineraler, 
intense grønne urter og peber
kr 349

ALBARIÑO, LA MARIMORENA, RIAS BAIX AS, 
SPANIEN [S]
Kompleks, frisk med behagelig syre og grønne frugter, 
intens duft af æbler, fersken og hvide blomster
kr 549

RIESLING, DREISSIGACKER TROCKEN, 
RHEINHESSEN, TYSKLAND [Ø]
Tør, intens og kompleks med klassiske toner af Riesling-
druen såsom petroleum, grape og æbler
kr 399

1ER CRU CHABLIS, BERNARD DEFAIX, BOURGOGNE, 
FRANKRIG [Ø]
Mineralske aromaer møder friske citrusfrugter og 
reflekterer, hvor vinen kommer fra
kr 699

PINOT GRIGIO, ELENA WALCH, ALTO ADIGE, ITALIEN
Afbalanceret med friske mineraler, modne frugter og 
hvid peber
kr 499

VINE



F YLDIGE & FEDE

CHARDONNAY, VERAMONTE RESERVA, CASABLANCA, 
CHILE [Ø]
Intens med en god balance af modne tropiske frugter 
som fersken og ananas
kr 399

MACON VILLAGE, CLOTILDE DAVENNE, BOURGOGNE, 
FRANKRIG
Mineralsk med aromatiske gule frugter, kvæde, moden 
citron og lidt flint. En komplet oplevelse
kr 399

CHARDONNAY, DIRECTOR’S CUT, FRANCIS FORD 
COPPOLA, RUSSIAN RIVER VALLEY, USA
Sprængfyldt med fremtrædende moden frugt såsom 
pære og ananas samt kryddernoter
kr 699

RIESLING, STAFFELTER HOF PARADIES, MOSEL, 
TYSKLAND [Ø]
Elegant med god sødme af hvide frugter og flint, frisk 
med fin efter smag af æbler, fersken og citrus
kr 379 

ROSÉ

WEINBAU DER LEBENSHILFE, ROSÉ, PFALZ, 
TYSKLAND [Ø]
Velafbalanceret rosé med god syre og smag af jordbær
kr 399
 
CABERNET ROSÉ, VELUE, JOHANNES ZILLINGER, 
WEINVIERTEL, ØSTRIG [B]
Elegant og sprød med en frisk eftersmag af hindbær
kr 399
 
LA DAME ROUSSE, DOMAINE DE LA MORDORÉE, 
CÔTES-DU-RHONE, FRANKRIG
Velbalanceret frisk rosé med god syre og noter af 
jordbær, citrus og blomster
kr 499  

RØDVIN

RUNDE & BLØDE 

PINOT NOIR, FRANCIS FORD COPPOLA DIRECTOR’S 
CUT, RUSSIAN RIVER VALLEY, USA
Duft af friske hindbær og jordbær. Mild og afbalanceret i 
munden med noter af røde frugter
kr 699

SYRAH, BOOM BOOM, CHARLES SMITH, WASHINGTON 
STATE, USA
Generøs og kompleks med frodig smag af 
chokoladeovertrukne kirsebær. Friske blomster, mørke 
bær og sort peber 
kr 649

PINOT NOIR, VERAMONTE RESERVA, CASABLANCA, 
CHILE [Ø]
Delikat med en silkeagtig mundfornemmelse og 
udtryksfulde aromaer af røde bær     
kr 399
 
ZINFANDEL, FRANCIS FORD COPPOLA, DIRECTOR’S 
CUT, DRY CREEK VALLEY, USA
Intens og udtryksfuld duft af brombær, chokolade og 
kaffebønner. Rig smag med mineraler og modne frugter.
kr 699

KRAFTIGE & ROBUSTE

SYRAH, LE MAS, DOMAINE CLAVEL, LANGUEDOC, 
FRANKRIG [Ø]
Pebernoter og fine tanniner. Knap så frugtig og alligevel 
med intense hints af jordbær og krydderier
kr 349

Vi har forsøgt at vælge vores vine med omtanke. Derfor er de fleste af dem 
bæredygtige på hver sin facon: Se forklaringen herunder, eller spørg din 
tjener, hvis du vil vide mere.

[S] Sustainable
Bæredygtig vin, hvor vinbonden ikke har et officielt certifikat, men arbejder 
lokalt og betænksomt med miljøet. 

[Ø] Økologisk
Økologisk vin er fri for pesticider og kunstgødning og indeholder færre 
sulfitter end konventionel vin.

[B] Biodynamisk
Biodynamisk vin er udelukkende fremstillet med naturlige virkemidler i 
marken: urtete, naturlig gødning og naturens egne kræfter. 



KOLDPRESSET ØKOLOGISK ÆBLEMOST
Lokale æbler mostet på Andreigaard på Falster
Glas kr 29 / Flaske 75cl kr 69
 
ØKOLOGISK RABARBERSAFT
Fra Skyttes gartneri på Fyn
Glas kr 29 / Flaske 75cl kr 69 
 
HJEMMELAVET HINDBÆRLIMONADE
Brygget på kefir, hvilket giver en bitter-sød smag
Glas kr 45
 
LIMONADE
Hjemmelavet limonade, med eller uden ingefær
Glas kr 39
 
ØKOLOGISK KOMBUCHA FRA LÆSK
Forfriskende og perlende, brygget på fermenteret te. 
Ingefær eller hyldeblomst
Flaske 30cl kr 45
 
HINDBÆRBRUS, EBELTOFT GÅRDBRYGGERI
Flaske 25cl kr 39
 
JAPANSK SODAVAND, "RAMUNE"
Japanske børns favorit. Frisk, sjov og boblende
Flaske 20cl kr 35

COCA COLA ELLER COCA COLA ZERO
Flaske 25cl kr 35
 
FILTRERET VAND – MED ELLER UDEN BOBLER
Ad libitum, pr. person kr 25

LÆSKEDRIKKE VARME DRIKKE

K AFFE
Vi bruger økologisk kaffe og mælk. Bønnerne er ristet 
lyst og giver en mild, let cremet kaffesmag med 
snert af hasselnød. Al kaffe brygges på dobbelt shot. 
Havremælk, laktosefri mælk eller sødetabletter? 
Spørg tjeneren.
 
POUR OVER
Friskbrygget filterkaffe kr 39
 
ESPRESSO
Single eller Double kr 30
 
CORTADO
Espresso med lige dele kaffe og varm mælk kr 35
 
FLAT WHITE
Det engelske udtryk dækker over en kaffe, der er 
mildere end en cortado men med mere smag end en 
caffe latte kr 39
 
CAPPUCINO
Espresso med tykt mælkeskum kr 39
 
CAFFE LATTE
Espresso med varm mælk kr 39
 
MACCHIATO
Espresso toppet med mælkeskum kr 35
 
STEMPELK AFFE 
Stor kande kr 69
  
K AK AO
Varm kakao med økologisk mælk og god mørk 
chokolade, toppet med flødeskum kr 45   
Takeaway kakao kr 25

Både vores kaffe og mælk er økologisk. 
Vi har også havremælk. 



Grøn te består af blade og topskud fra Camellia Sinensis-planten. Modsat sort 
te er bladene ikke blevet oxideret. Vores grønne te er håndplukket i Japan og 
importeret direkte efter høsten. Smagen er ren og elegant og går godt til både 
sushi og sticks. 

Du kan købe vores te med hjem – spørg din tjener.

SØDT TIL K AFFEN 

MØRK CHOKOLADEKUGLE 
med ristet sesam. 3 stk kr 30
 
CHOKOLADEFISK 
kr 10 

Du kan også slutte middagen med en af vores 
foretrukne ”after dinner” drinks:

ESPRESSO MARTINI
Japansk Shochu, espresso og kakaolikør. Den perfekte 
afslutning på dit måltid 
kr 115

YUZU SAKE
Forfriskende og vanedannende yuzu-sake
Glas kr 99 Flaske 720ml kr 495

UMESHU
Blommevin, rund og syrlig smag af blomme – perfekt til 
desserten. 
Glass kr 99 Flaske 720 ml kr 495 

TE

MATCHA
De fineste af de fineste blade fra årets høst, malet 
på stenkværn og pisket til en blød, skummende te. 
Serveres ved 80°C
Skål kr 48
 
SENCHA & MATCHA 
Grøn te med en fin smag. Denne Sencha er blandet med 
Matcha, som giver flot farve og dyb smag. Serveres ved 
70°C
Kande kr 48
 
MATCHA LATTE 
En cremet latte med japansk matcha-te og økologisk 
mælk
Skål kr 44
 
GENMAICHA 
Grøn te med poppede ris. Mild og rund med en let 
nøddeagtig smag 
Kande kr 48
 
HOJICHA 
Ristet grøn te med en let røget smag
Kande kr 44
 
JASMIN SILVER PEARLS
Grøn te med elegant smag af jasmin
Kande kr 48
 
SORT TE 
En gylden te brygget på hele blade med topskud. Unik, 
sort te som også kan drikkes med mælk og citron
Kande kr 44
 
COZINESS URTETE
Sticks'n'Sushis egen urteblanding. Lakridsrod og mynte
Kande kr 44

FRISK TE MED URTER 
Mynte, ingefær og citron 
Glas kr 35
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