Vegetariánský set (18 ks): 245 Kč

VÝHODNÉ SUSHI SETY
Sushi set pro 1 osobu (15 ks sushi):
520 Kč
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sake nigiri (s lososem)
ebi nigiri (s krevetou)
hirame nigiri (s okouníkem mořským)
unagi nigiri (s úhořem)
kalifornská rolka se sezamem
oshinko maki (s nakládanou japonskou ředkví)
kappa maki (s okurkou, bílým a černým sezamem)

Sushi set pro 2 osoby (30 ks sushi): 1.050 Kč
4 ks sake nigiri (s lososem)
2 ks ebi nigiri (s krevetou)
2 ks maguro nigiri (s tuňákem)
2 ks hirame nigiri (s okouníkem mořským)
2 ks unagi nigiri (s úhořem)
1 rolka (6 ks) kalifornská rolka se sezamem
1 rolka (6 ks) oshinko maki (s nakládanou japonskou ředkví)
1 rolka (6 ks) kappa maki (s okurkou, bílým a černým
sezamem)

Sushi set pro 3 osoby (45 ks sushi): 1.650 Kč
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ks sake nigiri (s lososem)
ks ebi nigiri (s krevetou)
ks maguro nigiri (s tuňákem)
ks hirame nigiri (s okouníkem mořským)
ks unagi nigiri (s úhořem)
ks kalifornská rolka se sezamem
ks oshinko maki (s nakládanou japonskou ředkví)
ks kappa maki (s okurkou, bílým a černým sezamem)
rolka (6 ks) sake maki (rolka s lososem)
rolka (6 ks) tekka maki (rolka s tuňákem)
ks unagi maki (rolka s úhořem)

Sushi set pro 4 osoby (60 ks sushi): 2.350 Kč
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ks sake nigiri (s lososem)
ks ebi nigiri (s krevetou)
ks maguro nigiri (s tuňákem)
ks hirame nigiri (s okouníkem mořským)
ks unagi nigiri (s úhořem)
rolka (6 ks) kalifornská rolka se sezamem
ks oshinko maki (s nakládanou japonskou ředkví)
ks kappa maki (s okurkou, bílým a černým sezamem)
ks avokádo nigiri
rolka (6 ks) sake maki (rolka s lososem)
rolka (6 ks) tekka maki (rolka s tuňákem)
rolka (6 ks) unagi maki (rolka s úhořem)

1 rolka (6 ks) vegetariánská rolka - obrácená rolka s rýží
navrch s avokádem japonskou majonézou, okurkou,
nakládanou japonskou ředkví, která je obalena v bílém a
černém sezamu
1 rolka (6 ks) oshinko maki (rolka s nakládanou japonskou
ředkví)
1 rolka (6 ks) kappa maki (rolka s okurkou, bílým a černým
sezamem)

Nigiri set (20 ks): 1.200 Kč
Výběr jakýchkoliv sushi nigiri

Maki set (60 ks): 950 Kč
Výběr jakýchkoliv maki sushi

JEDNOTLIVÉ KOUSKY SUSHI
Nigiri sushi 1 ks - bochánky z rýže, na kterých
jsou položeny plátky ryb
sake nigiri (s lososem): 70 Kč
maguro nigiri (s tuňákem): 75 Kč
avocado nigiri (s avokádem): 60 Kč
kani nigiri (se surimi tyčinkou): 55 Kč
hirame nigiri (s okouníkem mořským): 70 Kč
ebi nigiri (s krevetou): 70 Kč
unagi nigiri (s úhořem): 85 Kč
tobiko (s kaviárem z létající ryby): 85 Kč

Maki sushi - rolka s rýží zabalená v mořské
řase s ingrediencí uvnitř (jedna rolka = 6 ks)
sake maki (rolka s lososem): 115 Kč
tekka maki (rolka s tuňákem): 135 Kč
kappa maki (rolka s okurkou, bílým a č. sezamem): 70 Kč
oshinko maki (rolka s nakládanou japonskou ředkví): 70 Kč
surimi maki (rolka se surimi tyčinkou): 80 Kč
avocado maki (rolka s avokádem): 90 Kč
ebi maki (rolka s krevetami): 120 Kč
unagi maki (rolka s úhořem): 140 Kč

Speciální rolky - obrácená rolka s rýží navrch
(jedna rolka = 6 ks)
kalifornská rolka - obrácená rolka s avokádem, krevetami,
japonskou majonézou, surimi tyčinkou, okurkou, která je
obalena v bílém a černém sezamu: 210 Kč
kalifornská rolka - obrácená rolka s avokádem, krevetami,
japonskou majonézou, surimi tyčinkou, okurkou, která je
obalena v kaviáru z létající ryby: 240 Kč

MŮJ TIP

OSTATNÍ

rolka s pikantním lososem - obrácená rolka s lososem a
pikantní majonézou, která je obalena v kaviáru z létající
ryby: 240 Kč
rolka s pikantním lososem - losos, pikantní majonéza, je
obalena v bílém a černém sezamu: 210 Kč
rolka s pikantním tuňákem - obrácená rolka s tuňákem a
pikantní majonézou, která je obalena v kaviáru z létající
ryby: 270 Kč
rolka s pikantním tuňákem - obrácená rolka s tuňákem a
pikantní majonézou, která je obalena v bílém a černém
sezamu: 240 Kč
kalifornská rolka - obrácená rolka s avokádem, krevetami,
japonskou majonézou, surimi tyčinkou, okurkou, která je
obalena v kaviáru z létající ryby: 240 Kč
kalifornská rolka - obrácená rolka s avokádem, krevetami,
japonskou majonézou, surimi tyčinkou, okurkou, která je
obalena v bílém a černém sezamu: 210 Kč
rolka s avokádem a lososem - avokádo, losos, je obalena v
bílém a černém sezamu: 240 Kč
rolka se smaženými krevetami - obrácená rolka obalená v
kaviáru z létající ryby: 300 Kč

chuka wakame - marinované mořské řasy se sezamem
(50 g): 55 Kč
grilované tygří krevety se sojovo - česnekovou omáčkou
(10 ks): 300 Kč

NOVINKA
rolka s avokádem a lososem - avokádo, losos, je obalena v
kaviáru z létající ryby: 270 Kč
rolka s avokádem a tuňákem - avokádo, tuňák, je obalena
v bílém a černém sezamu: 270 Kč
rolka s avokádem a tuňákem - avokádo, tuňák, je obalena
v kaviáru z létající ryby: 300 Kč
rolka s avokádem a tuňákem – avokádo, tuňák, je obalena
plátky tuňáka: 350 Kč
rolka s avokádem, lososem a tuňákem – avokádo, losos,
tuňák je obalena okurkou – 300 Kč
rolka obalená lososem – japonská majonéza, losos,
avokádo a je obalena plátky lososa: 300 Kč

KANAPKY
sýr obalený v paprice s olivou (min. 20 ks): 10 Kč/ks
cherry rajče a mini mozzarella s bazalkovým pestem (min.
20 ks): 20 Kč/ks
kozí sýr obalený v pažitce s hroznovým vínem
(min. 20 ks): 25 Kč/ks
kozí sýr obalený ve vlašských ořeších s hroznovým vínem
(min. 20 ks): 30 Kč/ks
rýže obalena okurkou s kaviárem z létajících ryb
(min. 20 ks): 30 Kč/ks
rýže obalena okurkou se salátem z mořských řas
(min. 20 ks): 25 Kč/ks
žlutý meloun se sušenou šunkou
(min. 20 ks): 25 Kč/ks
uzená kachní prsa s teriyaky omáčkou a baby chřestem
(min. 20 ks): 35 Kč/ks
pečený tuňák obalený v japonském pepři
(min. 20 ks): 45 Kč/ks
pečená tygří kreveta se zázvorem
(min. 20 ks): 35 Kč/ks

DEZERTY
dvoubarevná čokoládová terina – belgická bílá a mléčná
čokoláda, baileys a maracujová omáčka: 50 Kč

NÁPOJE

vegetariánská rolka - obrácená rolka s avokádem,
japonskou majonézou, okurkou, nakládanou japonskou
ředkví, která je obalena v bílém a černém sezamu: 160 Kč

japonské
japonské
japonské
japonské
japonské
japonské
japonské
japonské

SASHIMI - NAKRÁJENÉ PLÁTKY RYB

DOPLŇKY

PRO VEGETARIÁNY

sake (losos 50g): 130 Kč
maguro (tuňák 50g): 150 Kč
ebi (krevety 5 ks): 110 Kč
hirame (okouník mořský 50g): 130 Kč
tobiko (kaviár z létající ryby 50g): 140 Kč
unagi (úhoř 50 g): 160 Kč

pivo kirin 330 ml (5 %): 60 Kč
pivo saporo 330 ml (4.7 %): 60 Kč
rýžové víno Sake 0.5 l (15 %): 250 Kč
rýžové víno Sake 0.7 l (15 %): 300 Kč
švestkové víno 0.5 l (10 %): 250 Kč
švestkové víno 0.7 l (10 %): 300 Kč
švestkové víno se švestkami 0.35 l (15 %): 450 Kč
švestkové víno se švestkami 0.7 l (15 %): 750 Kč

jednorázové hůlky: 4 Kč
miska na sojovou omáčku: 5 Kč
box na sushi malý: 10 Kč
box na sushi střední: 20 Kč
box na sushi velký: 50 Kč
wasabi (20 g): 15 Kč
nakládaný zázvor (50 g): 25 Kč
soya kikkoman (150 ml): 100 Kč

