KALENDARIUM PROMOCJI
NA MIEJSCU W LOKALU

7 GRUBYCH DNI

PONIEDZIAŁEK ZESTAWÓW
wszystkie zestawy sushi z 30% rabatem
zestawy lunch serwuejmy do 16-tej

,
SRODA
30% rabatu na wszystkie
inside-out california maki

PIATEK
, RABATÓW
zamawiając za 50 zł = 10% rabatu
zamawiając za 100 zł = 20% rabatu
zamawiając za 150 zł = 30% rabatu
PIECZONA NIEDZIELA
wszystkie pieczone futo maki
z 30% rabatem

WTORKOWY GRATIS
zamów dwa dowolne:
futo maki, tamago maki,
california maki, lub futo maki pieczone,
a dowolną, trzecią porcję otrzymasz gratis

CZWARTEK - 30%
wszystkie futo maki,
tamago maki, california
maki oraz futo maki
pieczone z 30% rabatem

ŁOSOSIOWA SOBOTA
dowolna porcja sushi
z surowym łososiem
z 30% rabatem

Grube Znizki

na wynos lub przy dostawie:
100zł = 10% rabatu
200zł = 20% rabatu
300zł = 30% rabatu
i wiecej
,

SPICY
KIDS
VEGE

misoshiru
zupa z pasty sojowej z serkiem tofu
i glonami wakame 10 z³

Zupy

misoshiru sake
zupa z pasty sojowej z serkiem tofu, glonami wakame
i kawałkami łososia 15 z³
osuimono
delikatny bulion rybny z pierożkami wan tang,
boczniakiem i szczypiorkiem 13 z³
tom yum
pikantna zupa kokosowa
z krewetkami i kolendrą 15 z³

Przystawki zimne
kim-chi 12 zł
ogórek miso 12 zł
marynowany boczniak
mikołajkowy z sezamem 15 zł
wakame 17 zł

Przekąski gorące

krewetki w tempurze x7 50 zł
tempura mieszana 38 zł

Ramen

Ramen (jap. 拉麺 bądz ラーメン; ramen) – Tradycyjne danie kuchni japońskiej,
którego głównym składnikiem jest domowy makaron pszenny oraz trzy rodzaje bulionu:
drobiowy, wieprzowy oraz rybny. Nasze Rameny charakteryzują się oryginalnymi
dodatkami, dzięki czemu każdy z nich posiada wyjątkowe walory smakowe.

TONKOTSU
makaron pszenny ramen, soczysty boczek kakuni, wieprzowina chashu,
imbir, jajko, dymka, por, kukurydza, kiełki mung, bulion wieprzowy 30 zł
SHIO
Makaron pszenny ramen, kurczak (wędzony lub panierowany), ogórek, krewetki,
jajko, kamaboko, bonito, dymka, kukurydza, bulion drobiowo-rybny 28 zł
SHOYU
makaron pszenny ramen, drobno siekana wieprzowina, chashu,
pędy bambusa, jajko, por, nori, bulion wieprzowy. 26 zł
MISO VEGE
Makaron pszenny ramen, tofu, pak choi, kiełki,
dymka, shitake, kukurydza, bulion warzywny 24 zł
KAISANBUTSU
Makaron pszenny ramen, sashimi, krewetki, grzyby mun, kamaboko,
jajko, kampio, por, dymka, kiełki mung, bulion drobiowo-rybny 32 zł
UDON
Makaron udon, drobno siekana wieprzowina, jajko,
pak choi, kiełki mung, bulion drobiowo-rybny 26 zł

Gorąca Kuchnia Tajska

Smażony udon z owocami morza
tajską bazylią, chilli i sosem ostrygowym 43 zł
Pad Thai - Smażony makaron ryżowy
w tradycyjnym tajskim sosie z owoców tamaryndowca
z dodatkiem prażonych orzechów ziemnych do wyboru:
kurczak 33 zł
krewetki 37 zł
Smażone warzywa z orzechami nerkowca
w słodko słonym sosie z tofu lub kurczakiem 37 zł
Smażone w woku krewetki „black tiger”
z czosnkiem i białym pieprzem 7szt 45zł
Wieprzowina z warzywami
w koreańskim sosie kochujang 39 zł
Smażony ryż jaśminowy
z jajkiem, kimchee i łososiem 43 zł

PIKANTNE
OSTRE
BARDZO OSTRE

Nigiri x2
kalmar 10 z³
omlet tamago 10 zł
szparagi, majonez, sezam, olejek sezamowy 10 zł
paluszek krabowy, majonez, sezam 10 zł
maślana 12 zł
maślana, skórka z limonki 12 zł

tuńczyk 18 zł
tuńczyk, majonez, por, sos chili 18 zł
tuńczyk opalany, przyprawa sansho,
majonez, por, zielone tabasco 18 zł
krewetka 21 zł

łosoś 14 zł
łosoś, majonez, por, sos chili 14 zł
łosoś, majonez, orzech włoski 14 zł
łosoś, majonez, oliwki 14 zł
łosoś opalany, sezam, słodki sos kabayaki 14 zł.

węgorz morski, słodki sos kabayaki,
przyprawa sansho, sezam 22 zł

seriola 18 zł

krewetka w tempurze, majonez,
por, sos chili 23 zł

seriola, majonez, por, sos chili 18 zł

węgorz morski, avocado, słodki sos kabayaki,
przyprawa sansho, sezam 22 zł

Hoso maki x6
z ogórkiem i sezamem 10 zł

z łososiem 14 zł

z melonem 10 zł

z łososiem i porem 14 zł

z tykwą 10 zł
z rzepą marynowaną 10 zł

z tuńczykiem 18 zł

z avocado 10 zł

z tuńczykiem i porem 18 zł

z paluszkiem krabowym i majonezem 10 zł

z krewetką, majonezem i porem 18 zł

Futo maki x6
ogórek, avocado, tykwa, rzepa marynowana, serek Philadelfia 17 z³
paluszek krabowy, majonez, ogórek, sezam 17 zł
maślana, serek Philadelfia, melon 18 zł
maślana, tykwa, ogórek, serek Philadelfia 18 zł
łosoś, serek Philadelfia, avocado 19 zł
łosoś, majonez, szparagi, olejek sezamowy 19 zł
łosoś, tykwa, tamago, ogórek, słodki sos kabayaki, sezam 21 zł
tuńczyk, ogórek, sezam 21 zł
tuńczyk, serek Philadelfia, avocado 21 zł
tuńczyk, majonez, szparagi, olejek sezamowy 21 zł
tuńczyk na ostro, majonez, ogórek, sezam, sos chili 21 zł
łosoś, paluszek krabowy, majonez, ogórek, sezam, sos chili 21 zł
krewetka, serek Philadelfia, avocado 21 zł
krewetka, tykwa, ogórek, serek Philadelfia 21 zł
łosoś, tuńczyk, majonez, ogórek, kiełki lucerny 23 zł
łosoś, tuńczyk, krewetka, ogórek, avocado, majonez 25 zł

Futo maki pieczone x6
pieczona skóra z łososia, słodki sos kabayaki, sezam 20 zł
kalmar w tempurze, majonez 20 zł
pieczona maślana, ogórek, majonez, słodki sos kabayaki, sezam 21 zł
pieczony łosoś, majonez, słodki sos kabayaki, sezam 22 zł
kalmar w tempurze, łosoś, majonez, por 22 zł
krewetka w tempurze, majonez 23 zł
krewetka w tempurze, majonez, por, sos chili 23 zł
tuńczyk w tempurze, majonez, ogórek, por, sos chili 24 zł
pieczony węgorz, ogórek, majonez, przyprawa sansho, słodki sos kabayaki, sezam 24 zł
krewetka w tempurze, majonez, pomarańcza, wiórki kokosowe 25 zł

Tempura futo maki x6
łosoś, serek Philadelfia, avocado – tempura, sos majonezowy 24 zł
tuńczyk, serek Philadelfia, avocado – tempura, sos majonezowy 25 zł
łosoś, paluszek krabowy, majonez, ogórek, sezam, sos chili – tempura, sos majonezowy 25 zł
krewetka, tykwa, ogórek, serek Philadelf ia –tempura, sos majonezowy 26 zł
tatar z łososia – tempura, sos majonezowy 35 zł
tatar z tuńczyka – tempura, sos majonezowy 35 zł

Tamago maki x6
ogórek, avocado, tykwa, rzepa marynowana, serek Philadelfia 17 zł
maślana, serek Philadelfia, melon 18 zł
łosoś, avocado, serek Philadelfia 19 zł
łosoś, ogórek, tykwa, majonez 19 zł
kalmar w tempurze, majonez 21 zł
banan, ananas, serek Philadelfia, nutella 21 zł
tuńczyk, avocado, serek Philadelfia 22 zł
tuńczyk, rzepa, serek Philadelfia 22 zł
krewetka, ogórek, tykwa 22 zł
łosoś, avocado, ogórek, tykwa, rzepa marynowana,
serek Philadelfia, słodki sos kabayaki, sezam 22 zł
krewetka w tempurze, łosoś, majonez 25 zł

California maki x8
paluszek krabowy, majonez, ogórek, sezam 18 zł
maślana, tykwa, ogórek, sezam 18 zł
maślana, serek Philadelfia, melon, sezam 18 zł
łosoś, serek Philadelfia, avocado, sezam 19 zł
tuńczyk, serek Philadelfia, avocado, sezam 21 zł
tuńczyk, majonez, ogórek, sezam 21 zł
krewetka, serek Philadelfia, avocado, sezam 22 zł
pieczona maślana, majonez, ogórek, słodki sos kabayaki, sezam 22 zł
łosoś, tuńczyk, majonez, kiełki lucerny, ogórek, sezam 23 zł
pieczony łosoś, majonez, orzech włoski, słodki sos kabayaki 23 zł

Inside-Out California maki x8
paluszek krabowy, majonez, ogórek – kawior tobico 26 zł
łosoś, majonez, szparagi, olejek sezamowy – łosoś 26 zł
maślana, majonez, ogórek, kiełki lucerny – łosoś 28 zł
łosoś, majonez, avocado – łosoś, majonez, por, sos chili 28 zł
rainbow paluszek krabowy, majonez, avocado – łosoś, tuńczyk, maślana 29 zł
krewetka w tempurze, majonez – łosoś 30 zł
krewetka w tempurze, majonez – łosoś opalany, słodki sos kabayaki, sezam 30 zł
tuńczyk, avocado, serek Philadelfia – tuńczyk 31 zł
łosoś, avocado – łosoś, kawior tobico 31 zł
łosoś, avocado, serek Philadelfia – łosoś opalany, słodki sos kabayaki, sezam 31 zł
rainbow krewetka w tempurze, majonez, avocado- łosoś, tuńczyk, maślana 33 zł
tuńczyk, majonez, ogórek – tuńczyk opalany, majonez, por, zielone tabasco 34 zł
krewetka w tempurze, majonez – węgorz morski, przyprawa sansho, słodki sos kabayaki, sezam 35 zł
węgorz morski, majonez, ogórek – węgor z morski, przyprawa sansho, słodki sos kabayaki, sezam 35 zł
łosoś, tuńczyk, majonez, ogórek, tykwa – węgorz morski, przyprawa sansho, słodki sos kabayaki, sezam 36 zł

Gunkan maki x2
sałatka z paluszków krabowych 21 zł/ miseczka 26 zł
tatar z łososia (łagodny lub ostry) 23 zł/miseczka 28 zł
kawior tobico z ryby latającej 26 zł
tatar z tuńczyka (łagodny lub ostry) 27 zł /miseczka 33 zł
tatar mix łosoś, tuńczyk 28 zł/miseczka 34 zł
sałatka z krewetek z kawiorem tobico 28 zł/miseczka 34 zł

Zestawy sashimi
zestaw z jednej ryby - do wyboru x5 30 zł
zestaw ma³y: łosoś x5, tuńczyk x5, maślana x5 60 zł
zestaw średni: łosoś x5, tuńczyk x5, maślana x5, krewetka x5 80 zł
zestaw duży: łosoś x5, tuńczyk x5, maślana x5, krewetka x5, seriola x5 120 zł
sashimi Gruba Ryba: łosoś 35 zł, tuńczyk 40 zł

Zestawy sushi
zestaw I x20
nigiri omlet tamago x2
hoso maki z ogórkiem i sezamem x6
hoso maki z tykwą x6
hoso maki z rzepą marynowaną x6
35 zł
zestaw II x18
futo maki z krewetką w tempurze (łagodną lub ostrą) i majonezem x6
futo maki z pieczonym łososiem, majonezem, słodkim sosem kabayaki i sezamem x6
futo maki z łososiem, serkiem Philadelfia i avocado x6
50 zł
zestaw III x22
nigiri łosoś x2
futo maki z krewetką, tykwą, ogórkiem i serkiem Philadelfia x6
futo maki z tuńczykiem, ogórkiem i sezamem x6
california maki z łososiem, serkiem Philadelfia i avocado x8
62 zł
zestaw IV x28
nigiri łosoś x2
nigiri tuńczyk x2
nigiri seriola x2
nigiri krewetka x2
futo maki z maślaną, ogórkiem, kiełkami lucerny i majonezem x6
futo maki z pieczonym łososiem, majonezem, słodkim sosem kabayaki i sezamem x6
california maki z łososiem, avocado i serkiem Philadelfia x8
105 zł

zestaw V x36
nigiri łosoś x2
nigiri tuńczyk x2
hoso maki z łososiem x6
futo maki z łososiem, avocado i serkiem Philadelfia x6
futo maki z łososiem pieczonym, majonezem, słodkim sosem kabayaki i sezamem x6
futo maki z krewetką w t empurze (łagodną lub ostrą) i majonezem x6
california maki z rybą maślaną, melonem, serkiem Philadelfia i sezamem x8
115 zł
zestaw VI x60
nigiri łosoś x2
nigiri tuńczyk x2
nigiri maślana x2
nigiri krewetka x2
hoso maki z łososiem x6
hoso maki z tuńczykiem i porem x6
futo maki z tuńczykiem, avocado i serkiem Philadelfia x6
futo maki z łososiem, paluszkiem krabowym, majonezem, ogórkiem, sezamem i sosem chili x6
futo maki z łososiem pieczonym, majonezem, słodkim sosem kabayaki i sezamem x6
futo maki z krewetką w tempurze (łagodną lub ostrą) i majonezem x6
california maki z rybą maślaną, tykwą, ogórkiem, serkiem Philadelfia i sezamem x8
inside out california maki z krewetką w t empurze, majonezem – łososiem x8
200 zł

Zestawy Lunch

od poniedzia³ku do piątku, w godz. 11:oo-16:oo

lunch I x14
nigiri łosoś x2
california maki z paluszkiem krabowym, ogórkiem i majonezem x4
california maki z łososiem, avocado i serkiem Philadelfia x8
35 zł
lunch II x14
zupa miso
nigiri łosoś x2
hoso maki z rzepą marynowaną x3
hoso maki z ogórkiem i sezamem x3
futo maki z maślaną, serkiem Philadelfia i melonem x6
45 zł
lunch III x14
zupa miso
nigiri łosoś x2
hoso maki z łososiem x6
futo maki z pieczonym łososiem, majonezem,
słodkim sosem kabayaki i sezamem x6
50 zł
lunch IV x16
zupa miso
nigiri omlet tamago x2
futo maki z paluszkiem krabowym, majonezem, ogórkiem i sezamem x6
inside-out california maki z krewetką w tempurze i majonezem - łososiem x8
60 zł

Desery
lody z zielonej herbaty 15 zł
owoce lychee w syropie 15 zł
japońska wiśnia z białą czekoladą 12 zł
specjał dnia 15 zł

Dodatki
ryż 5 zł
imbir 3 zł
sos słodki kabayaki 3 zł
sos ostry sweet -chili 3 zł
sos majone zowy 3 zł

Napoje
Napoje 0,2 l 6 zł
coca-cola/coca-cola zero,
kropla Delice / Beskidu
fanta
sprite
tonik
nestea
aloe vera 10 z³
Soki i nektary Cappy 0,2l 6 zł
pomarańczowy
z czarnej porzeczki
jabłkowy
pomidorowy
soki świeżo wyciskane 0,3l 12 z³
Kawy 8 zł
espresso
cappuccino
latte
podwójne espresso 12 z³

Herbaty zielone 12 zł
sencha – tradycyjna
sencha sakura – z kwiat ami dzikiej wiśni
sencha jaśminowa – z kwiatami jaśminu
genmaicha – z prażonym ryżem
sencha oriental – z płatkami kwiatów
garden berries – z owocami leśnymi
green tea and lindem flowers - z kwiatem lipy i trawą cytrynową
green sanguinello – z kawałkami czerwonej pomarańczy
green lemon – herbata zielona z cytryną
green lemon mint – herbat a zielona z cytryną i miętą
spa blend - z trawą cytrynową i jeżynami
white peony – herbata biała
czerwona rooibos – z kawałkami pomarańczy i mango
assam- herbata czarna 9 z³

Alkohole
Wino japoñskie
śliwkowe kiel – 12 z³
karafka 1L – 69zł
sake na ciep³o 100ml 20 z³

Wino Białe
Artisan’s blend chardonnay
Australia, Chardonnay

kiel 100 ml – 8zł, but. – 60 zł

Viento sur torronte’s
Argentyna, Torronte’s

kiel 100 ml – 12 zł, but. – 90 zł

Mokoblack
Nowa Zelandia, Sauvignon Blanc

kiel 100 ml – 17 zł, but. – 130 zł

Wino Czerwone
Artisan’s blend Shiraz Cabernet
Australia, Shiraz

kiel. 100 ml – 8 zł, but. – 60 zł

Passitivo Primitivo
Włochy, Primitivo

kiel 100 ml – 13 zł, but. – 100 zł

Absolut 10zł/40ml
J.A. Baczewski Vodka Monopolowa 8zł/40ml
J.A. Baczewski Vodka Wiśniówka 8zł/40ml
J.A. Baczewski Vodka Morelówka 8zł/40ml
J.A. Baczewski Vodka Piołunówka 8zł/40ml
Jack Daniels 14zł/40ml
Chivas Regal 16zł/40ml
Whiskey Japońska Togouchi 24zł/40ml
Whiskey Japońska Akashi 18zł/40ml
Glenmorangie 19 zł/40ml
Aperol 4zł/40ml
Campari 10zł/40ml
Tequila 14zł/40ml
Gin Bombay 12zł/40ml
Gin Beefeather 14zł/40ml
Martini Bianco 12zł/100ml
Piwo
Piwo Japońskie 0,33l 15zł
Tyskie z beczki 0,4l 6zł
Książęce Pszeniczne 0,5l 11zł
Książęce Czerwony Lager 0,5l 11zł
Grolsch 0,45l 14zł
Lech Free 0,33l 8zł
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VEGE
Organizujemy imprezy okolicznościowe.
Honorujemy karty kredytowe.
Menu dostosowane do indywidualnych oczekiwań.
Informujemy, że przy grupach powyżej 7 osób doliczamy 10% serwisu.

Dowozimy
Wola
, Bemowo
Sródmieście

