MAN-TOR 14.00-21.00 - FRE-SØN 13.00-21.00
FARUM HOVEDGADE 13 - 3520 FARUM - BESTIL PÅ TELEFON

511 608 26

ELLER

511 608 27 - BESTIL ONLINE PÅ RAWNRICE.DK

STARTERS OG SNACKS

Vores starters er et håndplukket udvalg af det bedste fra hele Asien.
Her er både sprøde og helt friske retter, som du i øvrigt nemt kan dele.



SMÅ RETTER SOM STARTERS ELLER SOM SNACKS.
EDAMAME

FORÅRSRULLER

EBI FURAI HAPSERE

Vælg mellem:

6 stk. Vælg mellem:

• Havsalt, citron og sesam med
wasabimayo.

3 stk. hjemmelavede sprødstegte forårsruller med en
blanding af grøntsager,
krydderurter.

• Havsalt, japansk chili med
chilimayo.

Vælg mellem:
Kylling eller oksekød.

• Rejer, trøffel og dressing med
tobikorogn og krydderurter.

KR. 35,-

KR. 45,-

KR. 55,-

GYOZA DUMPLINGS

LAKSE TATAR

ADOBO WINGS

5 stk. pandestegte japanske
gyoza dumplings. Toppet med
sesam og friske forårsløg.
Serveret med dip af soya, sort
eddike og ingefær.

Laksetatar rørt med forårsløg,
krydderurter og ponzudressing.

5 stk. sprødstegte kyllingevinger
vendt i adobo sauce. Toppet
med stegt hvidløg og krydderurter.

KR. 50,-

KR. 55,-

• Rejer, chilimayo, koriander,
frisk chili og lime.

KR. 45,-

NIGIRI SUSHI

Nigiri er den mest traditionelle form for sushi, hvor enkeltheden stiller ekstra
høje krav til både ris og fisk. Balancen i råvarerne betyder alt, for hverken ris
eller fisk skal overdøve det andet.



TRADITIONEL SUSHI MED RIS, WASABI, FISK & REJER.

2 STK.
LAKSE
NIGIRI

2 STK.
TUN
NIGIRI

2 STK.
EBI
NIGIRI

2 STK.
HVIDFISK
NIGIRI

Laks, wasabi
og ris.

Tun, wasabi
og ris.

Reje, wasabi
og ris.

Hvidfisk, wasabi
og ris.

KR. 40,-

KR. 44,-

KR. 42,-

KR. 46,-



2 STK. FLAMBERET
LAKSE LUKSUS NIGIRI

2 STK. FLAMBERET
TUN LUKSUS NIGIRI

2 STK.
EBI LUKSUS NIGIRI

Flamberet laks, wasabi og ris.
Toppet med wasabimayo,
tobikorogn og finthakket
forårsløg.

Flamberet tun, wasabi og ris.
Toppet med chilimayo, japansk
chili pulver og finthakket purløg.

Reje, wasabi og ris, toppet med
chilimayo, sød chilisauce og
limeskal.

KR. 45,-

KR. 45,-

KR. 45,-

MAKI RULLER

Fisk rullet med ris, tang og grøntsager giver en kompleks smagsoplevelse.
Vi lægger vægt på, at du tydeligt kan smage alle elementerne, så fx fiskens
smag ikke overdøves.

RULLER MED RIS, FISK, SKALDYR & GRØNSAGER.

CALIFORNIA ROLL
8 stk. Krabbe, avocado, og
agurk. Toppet med sesam.



KR. 85,-

SALMON N’ CREAMCHEESE ROLL
8 stk. Laks, cream cheese og
avocado. Toppet med tobiko
og mild chili pulver.

SPICY TUNA ROLL
8 stk. Tun tatar blandet med
chilimayo, purløg og knasende
tempura dej. Toppet med sesam.



KR. 95,-

KR. 90,-

VEGA

SØD TAND?

BESTIL VENLIGST I GOD TID

DRIKKEVARER?

Se vores lækre desserter.

Vi kan have travlt i weekenden samt ved spisetid.

Sprøg efter vores drinkskort.

SIGNATURE MAKI RULLER

Maki-ruller serveret med forskellige saucer og dressinger er vores signaturserveringer. Det giver en mere bredpenslet smagsoplevelse.

LUKSUS RULLER MED RIS, FISK, GRØNSAGER & URTER.
RAINBOW ROLL

LAVA ROLL

8 stk. Krabbe, avocado
og agurk. Toppet med
regnbue af laks, tun, rejer
og advocado.

8 stk. Ebi rejer og
avocado. Toppet med
flamberet laks, teriyakisauce, chilimayo,
chilisauce og forårsløg og
chilipulver.

KR. 125,-

KR. 125,-

SUPER GREEN
ROLL
8 stk. Krabbe, avocado, agurk, Toppet med
avocado, teriyakisauce,
chilimayo og purløg.

KR. 115,-

SALMON N’
TOBIKO ROLL

CRISPY SHRIMP
N’ TUNA ROLL

TERIYAKI N’
VEGGIE ROLL

8 stk. Agurk, avocado og
tobiko. Laks på toppen
af rullen samt dråber af
mayo og tobiko.

8 stk. Ebi reje, agurk og
avocado. Tun på toppen af
rullen samt wasabimayo,
tobiko og spirer.

8 stk. Agurk, advocado
og asparges. Toppet med
advocado, teriyakisauce,
purløg og spirer.

KR. 125,-

KR. 125,-

KR. 95,-

SUSHI MENUER

Omakase betyder på japansk, at kokken vælger det bedste ud til dig. Netop
den filosofi hylder vi i vores menuer, hvor kokken sikrer, at du får en god
oplevelse fyldt med smag, variation og overraskelser.

SAMMENSAT AF VORES SUSHI-KOK.

CHĪSANA LILLE MENU

NAKA MELLEM MENU

BIGGU STOR MENU

14 styk. sushi sammensat af vores kyndige sushikok.
Indeholder 6 stk. nigiri og 8. stk. maki.

24 styk. sushi sammensat af vores kyndige sushikok.
Indeholder 8 stk. nigiri og 16. stk. maki.

36 styk. sushi sammensat af vores kyndige sushikok.
Indeholder 12 stk. nigiri og 24. stk. maki.

KR. 195,-

KR. 325,-

KR. 495,-



SUSHI MENUER

Omakase betyder på japansk, at kokken vælger det bedste ud til dig. Netop
den filosofi hylder vi i vores menuer, hvor kokken sikrer, at du får en god
oplevelse fyldt med smag, variation og overraskelser.

SAMMENSAT AF VORES SUSHI-KOK.
EMPEROR MENU

CELEBRATION MENU 1

CELEBRATION MENU 2

14 styk. sushi og 3 yakitori spyd sammensat af vores sushi-kok.
Indeholder 6 stk. nigiri og 8. stk. maki og 3 yakitori spyd.

En fest menu sammensat af vores sushi-kok.
Indeholder 60 stk. sushi med både nigiri sushi og maki sushi.
God til 3-4 personer. Bestil venligst i god tid.

En fest menu sammensat af vores sushi-kok.
Indeholder 80 stk. sushi med både nigiri sushi og maki sushi.
God til 4-6 personer. Bestil venligst i god tid.





KR. 245,-

KR. 745,-

KR. 895,-

OM RAW ’N’ RICE
KOMPROMISLØS KVALITET.

Hos Raw ’n’ Rice giver vi dig alt det bedste fra Japan og resten
af Asien. Vi hylder det ærlige og det enkle og går ikke på
kompromis med kvaliteten. Derfor får du hos os en nøje
udvalgt række af specialiteter, behandlet med respekt for både
traditioner og råvarer. Og det hele er tilberedt af uddannede
kokke med erfaring fra blandt andet Singapore, Malaysia og
Thailand.

Fiskene får vi fra en af Danmarks bedste og mest etablerede
leverandører, og alle vores fisk er certificeret bæredygtige. Det
betyder, at de er fanget eller opdrættet under etisk forsvarlige
forhold, der tager ansvar for både dyrevelfærd og miljø.
De er heller ikke behandlet unødigt med antibiotika.

Også risene er en af de vigtigste råvarer. Derfor serverer vi de
bedste økologiske ris, vi kan få fat i. Vi smager dem til med
eddike og sukker, så de får det helt rigtige autentiske udtryk.
For når risene er den perfekte base for fisk eller grøntsager,
sikrer vi bedst balancen i smagsoplevelsen.

”THERE’S PLENTY OF FISH IN THE SEA BUT...”
Vi stiller høje krav til vores samarbejdspartnere. Vi bruger kun fisk som er certificerede,
fri for antibiotika og som er bæredygtige.

YAKITORI STICKS

Vores sticks består kun af kød fra danske kyllinger og argentinsk græsfodret
kvæg. Vi krydrer og griller dem, så kødet får den rigtige grillede smag fyldt
med umami. Luksus yakitori spyd serveres med en valgfri side dish.

JAPANSKE GRILLSPYD MED TOPPING.
3 STK. OKSE ELLER
KYLLING YAKITORI

2 STK. LUKSUS OKSE
ELLER KYLLING
YAKITORI

2 STK. LUKSUS MIX AF
KYLLING, OKSE OG
GRØNT

Store stykker grillet oksekød
eller kylling med lækker
topping.

Store stykker af kylling, oksekød
og friske grønsager med lækker
topping.

KR. 139,-

KR. 149,-

KOREANSK HUMMUS

KIMCHEE SALAT

Hummus af kikærter, tahini,
olivenolie og citron. Rørt med
koreansk gochujang chilipasta
og sesamolie. Serveres med
sprøde grønsager.

Kimchee Salat med kål, sprøde
agurker, æbler og kinaradiser.

JAPANSK
KARTOFFELSALAT

Grillet oksekød eller kylling med
lækker topping.

KR. 60,-

KR. 25,-

KR. 25,-



Let og cremet japansk kartoffelsalat med sprøde agurker og
gulerødder.



KR. 25,-

FRISKE SALATER

Vores asiatiske salater er propfyldte spændende ingredienser og smagsindtryk.
Prøve dem som et let måltid eller som side dish.

ET LET MÅLTID ELLER SOM SIDE DISH
SHIITAKE SALAT

GRILLET LAKSE SALAT

Mix salat, shiitake svampe,
qinuoa, tomater, peberrod,
kapers, sesam og svampedressing. Med brød og smør.

Mix salat, avocado, tomater,
wasabi nødder, grillet laks og
sesam. Med brød og smør.

KR. 95,-

KR. 95,-

GRILLET KYLLINGE
SALAT
Mix salat, agurk, tomater, peberrod, forårsløg, teriyaki kylling og
sesam. Med brød og smør.



KR. 95,-

VEGA
ALTID FRISKE RÅVARER!
Vi bruger kun argentinsk oksekød af høj kvalitet, certificeret fisk og danske kyllinger.

WOK RETTER

Vores varme wokretter er inspireret af alle de gode smage fra Sydøstasien,
blandt andet Thailand. Vi serverer alle retter med enten oksekød, kyllingekød
eller i en vegansk-udgave. (Husk at bestille ris ved siden af.)

VARME RETTER.

RØD KARRY

RAW ’N’ RICE STIR FRY

CHICKEN CASHEW

Rød karry pasta, oksekød eller
kylling, kokosmælk friske grønne
peberkorn, rød peber, små thailandske auberginer, løg, kaffir
limeblade og thai basilikum.

Oksekød eller kylling, broccoli,
champignon, peber, forårsløg,
ingefær, oystersauce, risvin og
soya.

Kylling, peberfrugt, løg, forårsløg, tørrede chili og
cashewnødder.


KR. 99,-

KR. 99,KR. 99,-

PAD THAI NUDLER
Den thailandske nudel klassiker
med kylling. wok stegte ris
nudler, æg og grøntsager og
jordnødder.

KR. 99,-

VEGA
TIL VORES VEGANER OG VEGETAR VENNER!
Alle wokretter kan laves som veganske eller vegetariske. Bare spørg!

DESSERTER

Tropiske frugter, yuzu og andre spændende ingredienser giver desserterne
et eksotisk twist.

KOM BARE SØDE. DU FORTJENER DET.

MANGO OG
PASSIONSFRUGT
SORBET
Mango og passionsfrugt sorbet,
på knas, toppet med hindbærcoulis og hakket pistacienødder.

KR. 45,-

HJEMMELAVET
CHEESECAKE

HJEMMELAVET
YUZU TIRAMISU

Vores egen hjemmelavede
cheesecake. Varierer.

Hjemmelavet tiramisu med frisk
smag af yuzu og mascarpone.


KR. 45,-

KR. 45,-

TILBEHØR

Giv smagen dit personlige præg med lidt ekstra tilbehør.

RIS, INGEFÆR, WASABI OG SAUCES.

SOYA

TERIYAKI

CHILIMAYO

WASABIMAYO

Ekstra soyasauce.

Ekstra teriyakisauce.


Ekstra chilimayo.

Ekstra wasabimayo.

KR. 5,-

KR. 10,-

KR. 12,-

KR. 12,-

SØD CHILISAUCE

WASABI

INGEFÆR

DAMPET RIS
Skål med dampet ris.

Ekstra wasabi.

Ekstra ingefær.

Ekstra sød chilisauce.







KR. 10,-

KR. 10,-

KR. 10,-

KR. 20,-

