
Sushi Strefa

/s
u

s
h

is
t
r
e
f
a

r
y
n

e
k

/
śl

e
d

z
 p

r
o

m
o

c
je

 i
 n

o
w

o
śc

i 
n

a

                   

Carpaccio
(carpaccio z łososia 

w cytrusowo-oliwnym sosie)

Tatar salmon
(tatar z łososia)

Tatar tuna 
(tatar z tuńczyka)

Edamame
(strączki fasoli na słono)

Gyoza
(pierożki z kurczakiem, łososiem

lub wegetariańskie) /6 szt./

Tuna tataki
(opiekany tuńczyk zanurzony 

w cytrusowo-sojowym sosie) /5 szt./

Crunchy bites
(tatar z łososia na chrupiącym cieście) 

/4 szt./

Ika Panko
(krążki kalmara w panierce panko) 

/5 szt./

Vege tempura
(mix warzyw w tempurze)

Frytki z batatów
(frytki ze słodkich ziemniaków)

NEW

NEW

NEW

NEW

29,-

29,-

35,-

14,-

16,-

24,-

19,-

18,-

25,-

12,-

Przystawki
Kimchi

(tradycyjna ostra sałatka koreańska)

Goma

(sałatka z trawy morskiej)

Wakame

(łagodna sałatka z glonów wakame)

12,-

12,-

12,-

SaŁatki

Dania Ciepłe
Salmon Teriyaki

(grillowany łosoś z ryżem oraz 

z podsmażanymi warzywami)

Duck Teriyaki

(pierś kaczki z ryżem

oraz szpinakiem baby)

Ebi Soba

(makaron soba z krewetkami

smażonymi na maśle)

Ebi Tempura

(krewetki w chrupiącym 

cieście tempura) /6 szt./

Chirashi

(kawałki łososia, krewetki 

w tempurze, edamame, 

mango, grzyby shiitake 

podane na ryżu)

Udon yaki

(makaron udon z kurczakiem

 i warzywami w sosie ostrygowym)

NEW

NEW

NEW

45,-

49,-

39,-

39,-

35,-

29,-

Sashimi
Małe /8 szt./

Średnie /15 szt./

Duże /25 szt./

35,-
65,-
90,-

Gunkan maki
Tatar salmon

(tatar z łososia)

Tatar tuna

(tatar z tuńczyka)

Ebi salad

(sałatka z krewetek)

Surimi Salad

(sałatka z surimi)

19,-

21,-

19,-

18,-

2szt.

Hosomaki
Warzywa

Ryby/owoce morza

12,-
16,-

6szt.

Zupy
Misoshiru

(zupa na bazie pasty sojowej 

z algami i tofu)

Misoshiru Sake

(zupa na bazie pasty sojowej 

z algami, tofu i łososiem)

Wantang

(japoński rosół 
z pierożkami z kurczakiem, 

łososiem lub warzywami)

Tom Yum Kung

(pikantna zupa z krewetkami,

 grzybkami słomkowymi 

i mlekiem kokosowym)

Tom Kha Gai

(aromatyczna tajska zupa kokosowa

 z limonką i kurczakiem)

Champong

(pikantna zupa z owocami morza,

 warzywami i makaronem udon)

Beef Ramen

(bulion wołowy z makaronem ramen, 

z dodatkiem wołowiny, pak choya,

grzybów mun oraz jajka)

Duck Ramen

(bulion z kaczki z makaronem ramen,

 z dodatkiem kaczki, grzybów  shiitake,

 edamame oraz jajka)

NEW

NEW

13,- 

15,-

15,-

20,-

20,-

20,-

29,-

29,-



19,-

21,-

23,-

26,-

California Maki
21,-

28,-

26,-

29,-

31,-

33,-

25,-

26,-

35,-

35,-

Surimi

(paluszek krabowy, ogórek, tykwa)

Tuna

(tuńczyk, ogórek, oshinko, por)

Ebi

(parzone krewetki, ogórek,

 mango, tamago)

Spicy roll

(krewetki w tempurze, łosoś, ogórek,

 oshinko, obsypane schicimi)

Rainbow

(krewetki w tempurze, ogórek, 

oshinko, owinięte łososiem, 

tuńczykiem, maślaną)

Gold

(łosoś, awokado, owinięte łososiem)

Butterfish

(maślana, ogórek, kanpyo,

 grzyby shiitake)

Tobiko

(łosoś, awokado, obsypane kawiorem)

Dragon Platinium

(krewetki w tempurze, ogórek, 

oshinko, owinięte węgorzem)

Ebi + tatar salmon

(krewetki w tempurze, ogórek, oshinko,

 owinięte tatarem z łososia)

NEW

NEW

NEW

Strefa Fusion
CALIFORNIA MAKI:

Double Tempura roll

(krewetki w tempurze, owinięte
 łososiem w tempurze,
 posypane kawiorem)

Tuna Tataki

(opiekany tuńczyk, ogórek,
 oshinko, obłożony halibutem 

z marynowanym korzeniem wasabi)

Sake Unagi roll

(łosoś, tykwa w tempurze,
 owinięte węgorzem i awokado)

Crunchy roll

(kalmar w panko, ogórek, tykwa, 
obłożone sałatką z krewetek)

FUTOMAKI:

Guacamole ebi

(smażone krewetki, łosoś,
 ogórek, guacamole)

Sake Tempura roll

(pieczony łosoś, mango, 
cała rolka zapiekana w tempurze)

Ceviche roll

(łosoś marynowany w soku z cytrusów,
smażone tofu,  szczypior, 

papryka, obłożone awokado)

Spider roll

(krewetka tygrysia smażona, ogórek, 
jalapeno, w płatku sojowym)

Sashimi roll Salmon

(łosoś, krewetki parzone, oshinko, 
awokado, zwinięte w ogórku)

Sashimi tamago roll

(krewetki w tempurze, łosoś, ogórek, 
oshinko, zwinięte w tamago)

NEW

NEW

NEW

35,- Nigiri

NEW

Sake / Łosoś
Grill Sake / Opiekany Łosoś

Maguro / Tuńczk

Ibodai / Maślana

Ebi / Krewetka

Unagi / Węgorz

Ohio / Halibut

18,-

21,-

18,-

21,-

22,-

21,-

19,-

3szt.

6szt.

1

NEW

NEW

Tamago maki

29,-

24,-

25,-

21,-

23,-

29,-

27,-

Philadelphia tamago roll

(łosoś, awokado, 

serek philadelphia)

Grill Salmon tamago roll

(pieczony łosoś, ogórek, tykwa)

Vegetarian tamago roll

(awokado, ogórek, kanpyo, 

grzyby shiitake, oshinko)

Surimi tamago roll

(paluszek krabowy w tempurze, 

jalapeno, tykwa)

Ebi ten tamago roll

(krewetki w tempurze, 

ogórek, oshinko)

Tuna tamago roll

(tuńczyk w tempurze, 

ogórek, oshinko)

Ika Panko Tamago Roll

(kalmar w panko, por, ogórek)

NEW

NEW

6szt.

Futomaki
Vege

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

Salmon Philadelphia

(łosoś, awokado, 
serek philadelphia)

Surimi Salad

(sałatka z paluszka 
krabowego, ogórek)

Tatar salmon

(tatar z łososia, ogórek)

Tatar tuna

(tatar z tuńczyka, ogórek)

Grill Salmon

(pieczony łosoś, awokado, kanpyo)

Grill Unagi

(pieczony węgorz, awokado, ogórek)

Grill Butterfish

(pieczona maślana, grzyby
 shiitake, ogórek)

Ebi ten

(krewetki w tempurze,
 oshinko, ogórek)

Ohio ten

(halibut w tempurze, ogórek, 
kanpyo, grzyby shiitake)

Tuna Tempura

(tuńczyk w tempurze,
 ogórek, oshinko)

Ika ten

(kalmar w tempurze, 
ogórek, kapyo)

Tatar Tempura

(tatar z łososia w tempurze)

NEW

30,-

22,-

29,-

24,-

26,-

25,-

25,-

26,-

31,-

19,-

21,-

23,-

26,-

6szt.



Wymień 3 składniki, za którymi nie przepadasz, a nasi 

masterzy stworzą zestaw specjalnie dla Ciebie

 Zestawy Mastera

65,-

115,-

210,-

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

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

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

Strefa dla dzieci

Choco Tamago

(a’la naleśnik z nutellą)

Nuggetsy

(kawałki kurczaka w panko,

 z frytkami z batatów) /5 szt./

Temarii

(kulki ryżowe) /8 szt./

Mini nigiri

(nigiri z opiekanym łososiem) /4 szt./

Hosomak

(hosomak z pieczonym łososiem

 w płatku sojowym) /8 szt./

NEW

14,-

19,-

10,-

14,-

18,-

Napoje
napoje gazowane

(pepsi, pepsi max, 7 up, 

mirinda, tonic, ice tea)

soki

(pomarańczowy, jabłkowy, 

grejpfrutowy, pomidorowy, czarna porzeczka)

woda gazowana / niegazowana

aloes

sok świeżo wyciskany 

(pomarańczowy, grejpfrutowy)

6,-

6,-

5,-

10,-

14,-

Desery
Tapioka z musem z mango

Lody w tempurze

Lody z zielonej herbaty

12,-

19,-

15,-

Piwa
Tyskie

Pilsner Urquell

Książęce 

(Pszeniczne / Czerwony Lager)

Piaseczyńskie

(Jasne, Ciemne, Leśne, APA)

Lech free

Asahi

8,-

12,-

10,-

14-

7,-

12,-

Earl grey

Zielona herbata

(gunpowder, jaśminowa, 

wiśniowa, ryżowa)

11,-

11,-

Herbata

Kawa
 Espresso

Americano

Cappucino

Latte

6,-

8,-

9,-

11,-

Nasze produkty mogą zawierać
śladowe ilości: soji, sezamu, 
pszenicy,  mleka i jęczmienia                                                            Do grup powyżej 4 osób doliczamy 10% serwisu                                                                                      

Wina
Wina musujące:

Prosecco Riondo Collezione

Wina białe:

Neblina Sauvingon Blanc 

Riesling Kabinett Rudolf Muller

Zafrico

Wina czerwone:

Neblina Merlot

Bodega Norton Barrel Select

Wina Japońskie:

Choya Original

Nuwang Lychee

15,-

15,-

18,-

15,-

15,-

15,-

75,-

65,-

80,-
65,-

70,- 

90,-

50,-

50,-

Dodatki
sos teriyaki

sos spicy majo

imbir

wasabi

Porcja ryżu

3,-

3,-

3,-

3,-

7,-


