


Martini Royal    85:-
[Martini Bianco, Prosecco, limejuice & mynta]

BUBBLES N´ BEANS!

Fläder Spritz    75:-
[St Germain, Prosecco, clubsoda & citron]

Pink GnT    85:-
[Bosford jordgubbsgin, tonic & jordgubbar]

Edamame
[Ångade sojaböner svängda i]
Gourmetsalt  65:-
Chill Out's poki  75:-
Hot n´salty  70:-

´



25 cl / 50 cl 45:- / 80:-

SMÅTUGG
Chuka sansai         57:-
[krispig sjögrässallad, picklad rödlök & gurka]

Chill Out’s misosoppa        räkor / lax
[het buljong med vårlök, koriander, sjögräs & sesam]       52:-/ 57:-

Pickles plate         47:-
[variation av pickles]

Ebi räka         97:-
[3 st friterade räkor i panko, vårlök, aioli & tryffelmajjo]



INSANE ROLL
8 Bitar /167:-

 [Pankofriterad ebi, gurka, creme cheese, toppad med 
avokado, sesam, koriander & tryffelmajjo]

MAUI MANIAC



TOKYO BELLINI 75cl  
[Jordgubb, eller persika 

275:-/97:-
75CL / 20CL

Perfekt aperitif & aptitretare som 
dessutom är en underbar sällskaps-
dryck! Välj mellan Persika eller 
Jordgubb

TOKYO BELLINI

FRESH FRUIT

x
PROSECCO!

Cocktail 80:-   Flaska 75cl/20cl  320/120:- Alk.vol 5% 



 [Pankofriterad ebi, avokado, gurka, kimchi cheese, toppad 
med sotad lax, teriyaki, gräslök, sesam & hummermajjo]

LOBSTERINSANE FLAME ROLL
8 Bitar /167:-



Veuve ½ Brut 375 ml   340 :-

Veuve Bottle Brut 750 ml  675 :-

Veuve Bottle Rosé  750 ml  730 :-

Veuve Bottle Rich  750 ml  730 :-
[Avnjut tillsammans med frukt och bär]

Veuve Magnum 1500 ml  1370:-



 [Pankofriterad ebi, sparris, gurka, creme cheese, toppad 
med biff , teriyaki, gräslök, sesam & röd currymajjo]

SURF&TURF INSANE ROLL
8 Bitar /167:-



35:-



115:-

95:-

115:-

115:-

 115:-

 115:-

 115:-

8 PCS A-Ö

100:-

100:-

115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

125:-

95:-

125:-

Jordgubbar 10:-
[Frukttoppa valfri rulle]

[Räka, omelett, creme cheese & 
gurka. Toppad med lax & citron]

Barely Legal  

[Grillad ål & gurka. Toppad med 
avokado, drisslad med söt soja]

Caterpillar  

[Californiamix, avokado & gurka. 
Toppad med kallrökt lax]

Climax

[Californiamix, räka & gurka. Toppad med 
lax & avokado, drisslad med söt soja

Cloud 9

[Californiamix, räka & gurka. Toppad med 
aioli söt soja. [Avokado toppad 115:-)

Dynamite

[Ungsbakad rulle med californiamix, 
avokado & gurka. Toppad med lax & aioli, 
drisslad med söt soja]

Earth quake

[Räka, gurka, aioli & rödlök. Toppad med 
räka, avokado, krispad vårlök & shichimi 
powder]

Ebinator

[Californiamix, avokado & gurka]
California 

SUSHI ROLLS

Hot Tuna
[Spicy tuna mix, gurka. Toppad med Sriracha
& krispad vårlök]
(avokado-toppad 115:-)

Hawaiian Sunrise
[Avokado & Gurka toppad med lax, rödlök
krispad vårlök Chill Out’s poki]
Hurricane
[Lax, avokado & gurka, sesam]
L.A
[Räka, avokado & gurka, sesam]
Mango Fusion
[Räka, kimchi cheese & gurka. Toppad
med avokado, mango & chilisalsa]
P-Rulle
[Ungsbakad rulle med kallrökt lax, creme
cheese & gurka. Toppad med aioli & 
drisslad med söt soja.]
Philly Dream
[Lax, Creme cheese, rödlök & räka. 
Toppad med avokado rostad lök, 
drisslad med söt soja.]
Ruby Red
[Avokado & gurka. Toppad med 
tonfisk, gul lök, krispad vårlök och ChillOuts poki]
Veggie Caterpillar
[Sparris, gurka, creme chese. Toppad 
med avokado, drisslad med söt soja]

Beef roll
[Creme cheese, gurka, Toppad med 
biff sashimi, koriander, vårlök, chili, rostade
nötter & umami dressing]



HUSVIN FÖR ASIAN CUSINE

Vitt, friskt & lätt mousserande 
hintar av citrus, tropiska frukter.
Bäst till nigiri, maki & våra ebi fry 
rätter.

Vi tillbringade år på jakt efter de bästa vinerna till asiatisk mat. Detta tog oss till 
vingårdarna i Europa med vin som är kända för deras friskhet, mineralitet och hög 
kvalitet. Resultatet är WA, Ett modernt koncept för att hitta harmoni mellan vår mat 
och vin. En samling viner ni kommer känna igen och unna er flera gånger om.

WA ARINTO        310:-
FlaskaFernão Pires 12 Vol%

Vit torr, Arinto 12,5 Vol%

Personlig Arinto med härliga nyanser av melon och 
lime, den lätta sötman som initialt balanseras av 
syran och den djupa mineralitet består och skapar ett 
perfekt slut till nästa sushi bit.

Ungt rosé, lätt torrt, mousserande 
med toner av röda frukter & 
citrus. Sötman balanseras av den 
pigga syran. Bäst till sushi med 
lax, tonfisk & vår japanska aioli.

Röd, rund & fyllig. Smakar torkade 
körsbär & vanilj. Efter fyra 
månader i ekfat passar detta bäst 
till vår biff & insane rullar.

Vinhao Borraca  & Azal Tinto 10 Vol%

Merlot 14,5 Vol%
Portugal, Setúbal

Portugal, Vino Verde

Portugal, Beira

Portugal, Lisboa

WA ALVARINHO         350:-

Vit torr, Alvarinho 12,5 Vol%

Fyllig med intensiva tropiska toner med doft av 
persika-papaya. Blommig smak med aprikos och 
limezest avslutar med lätt mineralitet.

Portugal, Penafiel

WA RIESLING         350:-

Vit torr, Riesling 12 Vol%

Elegant fruktig med slank arom, balanserad smak av 
lime-grönt äpple, med mycket aptitretande mineral 
friskhet och en livlig syra.

Tyskland, Pfalz

WA GRÜNER VELTLINER       350:-

Vit torr, Riesling 12 Vol%

Balanserad och elegant fruktig smak av päron, melon 
och apelsinskal, klar mineral friskhet och balanserad 
syra.

Österrike, Kamptal

WA DOURO         350:-

Rött, Touriga Nacional, 
Tinta Roriz & Touriga 
Franca 12 Vol%

Saftigt och lätt med stor komplexitet, runda tanniner, 
aromer av svart frukt och bär, inslag av kryddor och 
vanilj, koncentrerad intensiv finish. Lagrad 12 
månader i ekfat.

Portugal, DouroGlas 75:- // Flaska 250:-

SUSHI VIN PREMIUMVIN



9 bitar    Standard  S&E Deluxe Insane
5 Nigiri 4 Rolls  115:- 115:- 145:- n/a n/a

11 bitar
6 Nigiri 5 Rolls  130:- 130:- 175:- n/a n/a

15 bitar
7 Nigiri 8 Rolls  165:- 165:- 235:- 190:-  275:-

30 bitar
15 Nigiri 15 Rolls  310:- 310:- 470:- 355:- 535:-

40 bitar
20 Nigiri 20 Rolls  415:- 415:- 625:- 465:- 675:-

50 bitar
26 Nigiri 24 Rolls  510:- 510:- 775:- 575:- 820:-

70 bitar
30 Nigiri 40 Rolls  645:- 645:- 970:- 735:- 1105:-

SUSHIMENYER

Standard
Här bjuds enklare smaker 
som lax, räka, tonfisk 
& några vegetariska bitar. 
Denna meny kan även fås 
utan rå fisk eller som 
vegetariskt alternativ.

L.A.X
Menyn innehåller endast laxnigiri  & 
makis med californiamix, avokado &
gurka.

S&E
För er som bara vill ha lax & räknigiri 
finns denna meny helt utan rullar.

Deluxe
Menyn som är vad den heter,  
innehåller våra mest omtyckta bitar.

Insane
För er som älskar Deluxe menyerna har 
vi nu något som är snäppet mer, här ingår
våra insane rolls & laxnigiri med extra allt.

L.A.X

Säg bara ifrån om det är något ni inte tycker om eller är allergiska 
mot så byter vi givetvis ut det mot något likvärdigt.



KALL COLA?

35:-



Standard
[Rå fisk serverad med en blandning av husets grönsaker]

New Style
[Rå fisk serverad med delikatesslök
& Chill Out's specialitéer]

Shake 10 bitar    180:-
[lax]
Maguro 10 bitar   215:-
[tonfisk]
Fifty / Fifty 10 bitar  200:-
[lax & tonfisk]

SASHIMI & NIGIRI INSANE ROLLS

8 Bitar 167:-

 [Pankofriterad ebi, sparris, gurka, creme cheese, toppad 
med biff, teriyaki, gräslök, sesam & röd currymajjo]

 [Pankofriterad ebi, avokado, gurka, kimchi cheese, toppad 
med sotad lax, teriyaki, gräslök, sesam & hummermajjo]

LOBSTER

SURF&TURF

NIGIRI

Shake   2 bitar 35:-  
lax
Ebi   2 bitar 35:- 
räka
Hot Ebi   2 bitar 40:- 
räka & aioli
Maguro  2 bitar 40:- 
ton�sk
Tamago  2 bitar 35:- 
japansk omelett
Inari   2 bitar 35:- 
marinerad tofu
Abokado  2 bitar 35:- 
avokado
Asuparagasu  2 bitar 35:- 
grön sparris
Kunsei Shake  2 bitar 40:-
kallrökt lax
Kappa   2 bitar 30:-
gurka

 [Pankofriterad ebi, gurka, creme cheese, toppad med 
avokado, sesam, koriander & tryffelmajjo]

MAUI MANIAC



NIGIRI

Shake   2 bitar 35:-  
lax
Ebi   2 bitar 35:- 
räka
Hot Ebi   2 bitar 40:- 
räka & aioli
Maguro  2 bitar 40:- 
ton�sk
Tamago  2 bitar 35:- 
japansk omelett
Inari   2 bitar 35:- 
marinerad tofu
Abokado  2 bitar 35:- 
avokado
Asuparagasu  2 bitar 35:- 
grön sparris
Kunsei Shake  2 bitar 40:-
kallrökt lax
Kappa   2 bitar 30:-
gurka

JAPANSK 
G&T

Bombay Sapphire 
Grapetonic

BOMBAY 
PEACH
Bombay Sapphire,

Peach, Tonic, Citron

FRENCH 
G&T

Bombay Sapphire
St~Germain Fläder 

Tonic

GINGER
G&T

Bombay Sapphire, 
Sparkling cucumber, 

guanabanana

FRUIT SHAKE
ALKOHOLFRITT, ELLER MED ANANAS ROM

Mango-Citron, Hallon-Fläder, Banan-Agave

Alkoholfri 65:-
Med rom 115:-



SUSHI DIPP

Hummer majjo - Umami-Kimchi Cheese-Aioli-Hawaiian Poki-Sweet Soy-12:- / Tryffelmajjo 20:-

BIFF SASHIMI
Beef sashimi         95:- / 175:-
Tunt skivad halstrad oxe. Serveras med Chill Out's
sagolika umamidressing samt två sorters delikatesslök,
jordnötter & färsk koriander.

Beef roll (8 Bitar)        125:- 
Philadelphiaost, gurka, koriander toppad med bi� sashimi,
charlottenlök, vårlök, chili, rostade nötter och umamidressing.



DESSERT

HAPPY ENDING 70:-
Spritzad version av en cheese cake!

70:-TOFFE BANANA BREAD
Bananmuffin deluxe med toffesås grädde o gött

BRYGG MED PÅTÅR
30:-



Vi på Chill Out Sushi strävar ständigt efter att 
skapa något utöver det vanliga. Med fokus på att 
få kundens smaklökar att slå volter lägger vi all 
vår kärlek på ert välmående. Med väl utvalda 
råvaror & kunnig personal hoppas vi att ert besök 
hos oss blir något ni sent ska glömma.

Välkommen till


