
DIN FEST 
VORES FISK sushi.dk

Hvis du kommer med en flok unger – så kommer vi med en 
flok fisk tilpasset lejligheden. Skal du holde en fest for de 
mindste? Kokken har sammensat en speciel festmenu til 
børn, hvor vi har taget højde for alt det, der plejer at være 
børnenes favoritter. Små og store ruller og lidt overraskelser 
fra kokken.

Skal dagen fejres med lidt mere pomp og pragt, låner vi  
også gerne vores kokke ud. Skriv eller ring til os på 
catering@sushi.dk eller tlf 33 11 70 30 

Nok til fire børn. 64 veldrejede stykker sushi pakket med soya 
og chokoladefisk. Uramaki: crispy ebi, california, pink alaska, 

mamma mia. Hosomaki: små ruller med agurk, laks, reje 
og avocado kr 499

Børnekortet er trykt med et  Cradle to Cradle certificeret produkt. Det betyder, det er 100% biologisk nedbrydelig 
og helt fri for skadelige kemikalier og tungmetaller. Alle resurser i fremstillingen kan indgå i det biologiske kredsløb 
efter brug og efterlader ikke nogen former for affald, som er skadelig for mennesker eller natur. 2021-11

Drikkevarer 
Æblejuice, økologisk. Glas kr 29 / flaske kr 69

Mælk, økologisk. Lille glas med isterninger og sugerør kr 15

Hyldeblomstsaft Søbogaard, økologisk. Glas kr 29

Limonade med citron, hjemmebrygget og økologisk. Glas kr 29

Hindbærbrus fra Ebeltoft, økologisk. Flaske kr 39

Rabarbersaft fra Fyn. Glas kr 29 / flaske kr 69

Ramune, den klassiske japanske sodavand med glaskugle kr 35

Vand serveres gratis til børn ved bordet. Vandet er filtreret,  
og i klimaets tjeneste er der ingen flaske-transport langvejs fra.

Desserter
Økologisk is eller sorbet 1 kugle kr 29

Økologisk vaniljeis med chokoladesauce, 
hindbærskum & chokoladefisk kr 45

Ekstra chokoladefisk 1 stk kr 10,  
5 stk kr 49

TØRST OG SØDT

små 
portioner 
til små 

personer



Tegn lige hvad du vil eller fortæl om din livret og giv kokken gode ideer.

TEGN OG VIND

         Ja tak, jeg vil gerne vinde chokoladefisk til mig og mine           klassekammerater 

Alder

Navn Evt. mors eller fars tlf

Gade              Postnummer & by

         Min mor/far vil gerne modtage Sticks’n’Sushis nyhedsmail       

Sushi menu 
2 nigiri med laks eller reje
8 stykker små hosomaki med 
agurk, avocado eller laks
Edamame bønner & yasai
sticks med miso dip
kr 75

Du får soyafisk, chokoladefisk, vådserviet og hjælpe-spisepinde med til 
alle menuerne. Der følger ikke wasabi og ingefær med børnemenuerne.

Sticks menu
2 sticks med kyllingekødboller 
eller laks med teriyaki
Ris, edamame bønner & yasai 
sticks med miso dip
kr 75

OKOSAMA MENUER

Sticks’n’Sushi menu
2 nigiri med laks eller rejer
2 sticks med kyllingekødboller 
8 stykker små hosomaki med 
agurk, avocado eller laks
Ris, edamame bønner & yasai 
sticks med miso dip
kr 109

Ekstra sulten?
Lille skål velkogte og bløde ris med grøntsagsstave kr 20
Kyllingekødboller med teriyaki kr 26
Hosomaki med agurk kr 40
Hosomaki med laks, reje eller avokado kr 42
Sushi risbolle uden fisk kr 5
Lille miso dip kr 12

I køkkenet kalder kokkene hinanden for CHEF. Her er CHEF ude og fiske.  
En kæmpefisk er bidt på krogen. Kan du hjælpe ham med at finde ud af hvilken 
line, han skal hale ind?

HJÆLP CHEF

CHEF


