S TREFA D LA NAJMŁO D SZYCH
Choco Tamago (a’la naleśnik z nutellą)

14 zł

Nugetssy (kawałki kurczaka w panko z ryżem, sałatką i sosem pomidorowym) /5 pcs./

19 zł

Temarii (kulki ryżowe ) /8pcs./

10 zł

Mini Nigiri (nigiri z opiekanym łososiem) /4 pcs./

14 zł

15 pcs. (3szt. x nigiri, 6szt. x Futomaki, 6szt. x California maki)

55 zł

30 pcs. (6szt. x nigiri, 12szt. x Futomaki, 12szt. x California maki)

99 zł

60 pcs. (12szt. x nigiri, 24szt. x Futomaki, 24szt. x California maki)

191 zł

Z E S TA W Y
(WYMIEŃ 3 SKŁADNIKI ZA KTÓRYMI
NIE PRZEPADASZ, A MY WYMYŚLIMY
ZESTAW STWORZONY SPECJALNIE
DLA CIEBIE)

DESERY

NAPOJE

H E R B AT Y
Tapioca

(tapioka
z mlekiem kokosowym
pod musem z mango)

Ceylon Gold

11 zł

Pepsi

5 zł

Gunpowder Green

11 zł

Pepsi Light

5 zł

Green Jasmine

11 zł

Mirinda

5 zł

12 zł

Lody z zielonej herbaty

15 zł

Green Cherry

11 zł

7 Up

5 zł

Lody w tempurze

19 zł

Green Roasted Rice

11 zł

Schweppes Tonic

5 zł

Ice Tea

5 zł

Soki Tymbark
(pomarańcza, jabłko,
grejpfrut, pomidor)

5 zł
5 zł

(w środku zimne lody,
na zewnątrz ciepłe
chrupiące ciasto)

Mus z awokado

14 zł

Mus czekoladowy

14 zł

Mus z białej czekolady

14 zł

Deser lodowy

15 zł

(trzy kulki lodów z dodatkami)

KAWY
Espresso

6 zł

Woda gazowana/
niegazowana

Kawa

8 zł

Aloes

8 zł

Cappucino

9 zl

14 zł

Latte

11 zł

Sok ze świeżo
wyciskanych owoców
(pomarańcz,
grejpfrut)

Kawa mrożona 14 zł

WINA

75 cl

50 cl

15 cl

WINA MUSUJĄCE
Prosecco Riondo Collezione

65 zł

WINA BIAŁE
Neblina Sauvignon Blanc

40 zł

10 zł

Riesling Kabinett Rudolf Muller

55 zł

15 zł

WINA RÓŻOWE
Marques De Fuertigo

50 zł

14 zł

WINA CZERWONE
Neblina Merlot

40 zł

10 zł

Primitivo Pruneo Salento

60 zł

15 zł

Bodega Norton Barrel Select

90 zł

17 zł

WINA JAPOŃSKIE
Choya Original
Sake Choya
Nuwang Lychee

P I WA
Piaseczyńskie Ciemny Lager

9 zł

Piaseczyńskie Leśny Lager

9 zł

Piaseczyńskie Jasny Pils

9 zł

Pilsner Urquell

10 zł

Tyskie Gronie

8 zł

Książęce Złote Pszeniczne

8 zł

Książęce Czerwony Lager

8 zł

Lech Free

5 zł

Kirin

10 zł

Do grupy powyżej 4 osób
Do grupy powyżej 4 osób
doliczamy
10% serwisu.
doliczamy 10% serwisu.

50 zł

15 zł
14 zł

60 zł
35 zł

12 zł

Dodatkowy sos teriyaki, imbir, wasabi

3 zł

Nasze produkty mogą zawierać śladowe ilości:
soji, sezamu, pszenicy, mleka, jęczmienia

MENU

DAN IA GŁÓWNE

P R Z YS TA W K I
Carpaccio

(9 cienkich plastrów: koryfeny, tuńczyka, łososia,
z imbirem, czerwonym pieprzem, tabasco
zanurzone w cytrusowo – oliwnym sosie)

Tatar Salmon

(tatar z łososia podany na lodzie)

Tatar Tuna

(tatar z tuńczyka podany na lodzie)

Edamame

(strączki fasoli na słono)

Gyoza

(japońskie pierożki z kurczakiem, łososiem lub
wegetariańskie, podane z sosem) /6 pcs./

Salmon Tataki

(5 kawałków opiekanego łososia
zanurzonych w sosie shiso)

29 zł

29 zł
35 zł

NIGIRI 3 pcs.

(miska ryżu ze smażonymi grzybkami shiitake,
krewetkami, kalmarami i groszkiem cukrowym)

Ebi Soba

39 zł

Duck Teriyaki

49 zł

(makaron soba z krewetkami i brokułem

12 zł

(½ kaczki z ryżem oraz szpinakiem baby)

16 zł
19 zł

Tuna Steak

18 zł

Ebi Burger

(szaszłyki z kurczaka marynowane w paście miso
z pomidorkami cherry) /2 pcs./

38 zł

Ebi Tempura

Ika Panko

49 zł
37 zł

(kotlet z siekanych krewetek z dodatkiem tofu,
w a’la bułce z ryżu podany z frytkami z batatów)

16 zł

Salmon /Łosoś

18 zł

Tuna /Tuńczyk

21 zł

Butterfish /Maślana

18 zł

Ebi /Krewetka

18 zł

Mahi Mahi / Koryfena

21 zł

Ma Kajiki /Miecznik

21 zł

Unagi / Węgorz

21 zł

Mussels St James /Małże Św. Jakuba

SASHIMI
SUROWA, POKROJONA
W PLASTRY RYBA

Small / 8 pcs/

35 zł

Medium / 15 pcs/

65 zł

Large / 25 pcs/

90 zł

STREFA FU S ION 6PCS .
Misoshiru

Misoshiru Sake

(zupa na bazie pasty sojowej
z dodatkami i łososiem)

13 zł

CALIFORNIA MAKI:

(opiekany tuńczyk, obłożony ogórkiem
z marynowanym korzeniem wasabi)

Tom Yum Kung

20 zł

(parzone krewetki, kanpyo, tamago,
owinięte awokado)

(pikantna zupa z owocami morza,
warzywami i makaronem udon)

Ramen

(bulion wołowy z makaronem ramen
z dodatkiem wołowiny, pak choi’a oraz jajka)

20 zł
25 zł

FUTOMAKI:

18 zł

23 zł

Tatar Salmon

26 zł

Tatar Tuna

30 zł

Mahi Mahi

25 zł

Ma Kajiki

25 zł

Ebi

24 zł

Grill Salmon

22 zł

Grill Unagi

26 zł

Grill Butterfish

23 zł

Ebi Ten

26 zł

Tuna Tempura

24 zł

Ika Ten

26 zł

Tatar Tempura

31 zł

Surimi

21 zł

Tuna

28 zł

Spicy roll

29 zł

Rainbow

31 zł

Gold

31 zł

Tobiko

26 zł

Dragon Platinium

35 zł

Ebi + tatar salmon

35 zł

(tatar z łososia, ogórek)

(tatar z tuńczyka, ogórek)

(parzone krewetki, ogórek, kanpyo, tamago)
(pieczony łosoś, awokado, kanpyo)

(krewetki w tempurze, oshinko, ogórek)
(tuńczyk w tempurze, oshinko, ogórek)
(kalmar w tempurze, ogórek, kanpyo)
(tatar z łososia w tempurze)

12 zł

CALIFORNIA
M A K I 6 p c s.

Philadelphia tamago roll

24 zł

Grill Salmon tamago roll

26 zł

Vegetarian tamago roll

21 zł

Surimi tamago roll

23 zł

Goma Tuna roll

(tuńczyk, oshinko, owinięte trawą morską,
w panierce panko)

(awokado, ogórek, kanpyo, grzyby shiitake, oshinko)
(paluszek krabowy w tempurze, jalapeno)

(krewetka tygrysia smażona, ogórek, pikantny sos,
zawinięte w płatek sojowy)

12 zł

(tuńczyk, por w tempurze,
oshinko, owinięte awokado)

Wakame

12 zł

Sashimi roll Salmon

Grill Salmon Salad

33 zł

(łosoś, krewetki parzone, awokado,
oshinko, zawinięte w ogórek)

(krewetki w tempurze, łosoś, ogórek,
oshinko, obsypane shichimi)

33 zł

Tuna tamago roll

26 zł

(paluszek krabowy, awokado, owinięte łososiem)

(tuńczyk w tempurze, ogórek, oshinko)

(łosoś, awokado, obsypane kawiorem
z ryby latającej)

H O S O M A K I 6 p c s.
55 zł

Sashimi roll Vegan 99 zł

(tofu, kanpyo, awokado, grzyby shiitake)

(tuńczyk, oshinko, ogórek)

Sashimi tamago roll

Sashimi roll Tuna

Goma

(paluszek krabowy, ogórek, awokado)

(krewetki w tempurze, ogórek, owinięte
w łososia, tuńczyka, rybę maślaną)

(krewetki w tempurze, łosoś, ogórek, oshinko)

Spider roll

(sałatka ze świeżych warzyw
z grillowanym łososiem i dressingiem)

Surimi Salad

(pieczony łosoś, ogórek, tykwa)

(smażone krewetki, łosoś, ogórek, guacamole)

Unagi Tamago Sweet roll

S A Ł AT Y

(łagodna sałatka z glonów wakame)

19 zł

Guacamole Ebi

(krab smażony, awokado, owinięte w płatek sojowy)

(sałatka z trawy morskiej)

21 zł

Ebi Salad
(sałatka z krewetek z dodatkiem tobiko)

(łosoś, awokado, serek philadelphia)

Soft Shell crab

(tradycyjna ostra sałatka koreańska)

19 zł

TAMAGO
F U TO M A K I 6 p c s.

(węgorz w tamago z borówką, owinięty łososiem)

Kimchi

Tatar Tuna + cucumber
(tatar z tuńczyka, owinięty ogórkiem)

(sałatka z surimi z dodatkiem pora)

Ebi Avocado roll

i mlekiem kokosowym)
Champong

Surimi Salad

(sałatka z paluszka krabowego, ogórek)

Tuna Tataki

15 zł

(pikantna zupa z krewetkami

35 zł

Double Tempura roll

Wantang

(japoński rosół z pierożkami do wyboru:
z kurczakiem, łososiem lub wegetariańskie)

21 zł

(łosoś, awokado)

(pieczona maślana, grzyby shiitake, awokado)

GUNKAN MAKI 2pcs.

(krewetki w tempurze, owinięte łososiem
w tempurze, obsypane tobiko)

15 zł

Salmon Philadelphia

(pieczony węgorz, awokado, ogórek)

Tatar Salmon + cucumber
(tatar z łososia owinięty ogórkiem)

(zupa na bazie pasty sojowej z dodatkami)

19 zł

(miecznik, oshinko, awokado)

25 zł

Strefa Wrap’s

(wrap w chrupiącej panierce panko
z ogórkiem, papryką, czerwoną cebulą,
sałatą lodową i składnikiem do wyboru:
paluszek krabowy, krewetki)

ZUPY

22 zł

Vege

(grzyby shiitake, papryka, ogórek, oshinko, kanpyo)

(koryfena, ogórek, kanpyo)

(krewetki w chrupiącym cieście tempura) /6 szt/

(stek z tuńczyka w limonkowym sosie z kaparami,
podany z frytkami z batatów oraz fenkułem)

Yakitori Miso

35 zł

Mix Tempura

(krewetki, kalmary i mix warzyw
w chrupiącym cieście tempura)

19 zł

(5 krążków kalmara w panierce panko,
podane z sosem spicy mayo)

35 zł

Donburi

Crunchy Bites

(4 kawałki tatara na chrupiącym cieście)

42 zł

Salmon Teriyaki

(grillowany łosoś z ryżem oraz
podsmażanymi warzywami)

F U TO M A K I 6 p c s.

191 zł

(krewetki w tempurze, oshinko,
ogórek, owinięte węgorzem)

Warzywa

12 zł

Ryby/owoce morza

16 zł

(krewetki w tempurze, ogórek,
owinięte tatarem z łososia)

