SHARING MENU

"L A FAMILIA GR ANDE"
- 420 / PER S ON

We serve this menu in sharing style
and require the whole table to chose the same menu.
EDAMAME BE ANS
Steamed Edamame beans with sesame dressing & panko.
LOBSTER TAQUITO
Lobster and shrimp with chili cream, spring onion & gari.
SALMON SA SHIMI
Salmon, wakame leche, cucumber, chili, wasabi, sesame & shiso.
FRIJOLE S TAQUITO
Black bean cream with habanero, guacamole & sesame.
G O CHUJANG TACO
Slow cooked brisket, gochujang, kimchi remoulade & shiitake foie cream.
CHICKEN YAKITORI
Grilled marinated chicken, deep fried leek, salad & chili mayonnaise.
SORBET
Tonight ’s selection.

BOKNINGSVILLKOR

Maten ser veras sharing st yle och ni som gäster kommer att dela
maten med varandra. Maten kommer alltefter den är klar från
köket.
Samtliga i sällskapet äter samma meny.
Vi reser verar oss för ändringar och tar givet vis hänsyn till
eventuella matavikelser.
Vår matsal är uppdelad i två sek tioner, en bardel som är
livligare samt en matsal med lugnare atmosfär.
Om du inte fåt t en bokningsbekräf telse vänligen kontak ta restaurangen
på info@yuclatasian.se eller telefon 08-128 280 81.
Vid bokning för sällskap på 8 eller fler personer behöver vi senast en
vecka innan ankomst veta meny val samt eventuella matav vikelser.
Vi ser gärna även at t ni föreställer dr yck.
Allt för at t ni som gäster ska få bästa möjliga upplevelse.
Vid avhopp senare än 48 timmar innan debiteras en kuver tavgift
på 200 kr per utebliven gäst som läggs på notan.
Vi har möjlighet at t fak turera notor över 10.000 kr.
Obser vera at t vi då behöver ha fullständigt fak tureringsunderlag samt
bekräf tat at t det är okej med fak tura senast en vecka innan.
Vi fak turerar enbar t vi email.
Vid betalning med kor t har vi ingen möjlighet att dela upp
betalningen åt er. Vi tar heller inte emot flera olika kor tbetalningar
på samma nota, och kan således inte ta betalt av var och en.

Varmt välkomna!
Vegetarian, vegan or allergic? We do our utmost to accomodate your
eating preferences, please speak with your server.

