
34

990,-

D4) maki Ebi 6ks, maki Sake 6ks, maki kappa 6ks, maki 

California tobiko 8ks, nigiri Sake 2ks, nigiri Maguro 2ks,

nigiri Ebi 2ks, nigiri Hirame 2ks

45,-

85,-

Misoshiru
polévka ze sojových bobů s řasou wakame,tofu a jarní cibulkou

Tom Yum s krevetou nebo kuřecím masem
jemně pikantní thajská polévka se skleněnými nudlemi
cherry rajčátky a koriandrem 

95,-

85,-

95,-

85,-

Goma Wakame /100g
japonský salát ze třech druhů mořských řas

Kimchi salát / 100g
pikantní korejský salát z čínského zelí

Edamame / 150g
vařené sojové lusky posypané solí

Gyoza
smažené domácí taštičky 4ks plněné kuřecím masem a zeleninou  

90,-

100,-

90,-

100,-

80,-

70,-

70,-

70,-

B1) Sake maki (losos)

B2) Tekka maki (tuňák)

B3) Butterfish (máslová ryba)

B4) Unagi maki (grilovaný úhoř) 

B5) Ebi maki (kreveta)

B6) Avocado maki
B7) Kappa maki (okurka)

B8) Kani maki (krabí tyčinka)
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290,-
D1) maki Sake 6ks, nigiri Anago 1ks, nigiri Ebi 1ks, 
nigiri Avocado 1ks

430,-
D2) maki Butterfish 6ks, maki Kappa 6ks,  
nigiri Sake 2ks, nigiri Maguro 2ks 

40,-Rýže Nishiki

65,-

65,-

35,-

Domácí japonská zmrzlina ze zeleného čaje

Kokosové kuličky
z rýžového těsta plněné kokosem a karamelem

Mochi
japonský rýžový koláček  

60,-

70,-

60,-

60,-

70,-

60,-

70,-

50,-

A1) Sake (losos)

A2) Maguro (tuňák)

A3) Ebi (kreveta)

A4) Butterfish (máslová ryba)

A5) Unagi (grilovaný úhoř)

A6) Hirame (halibut)

A7) Anago (vařený úhoř)

A8) Avocado

290,-

220,-

210,-

190,-

210,-

230,-

C1) Geisha roll / 10ks SPECIALITA NOVINKA
           velká smažená rolka v tempura těstíčku plněná lososem, krevetami,
            avocadem, surimi a sýrem philadelphia, přelitá japonskou majonézou,
           chilli pastou a unagi sosem, posypaná kaviárem z létajících ryb

C2) California tobiko
           rolka plněná lososem,avocadem,okurkou a japonskou
            majonézou obalená v kaviáru z létajících ryb

C3) California sezam
           rolka plněná lososem, avocadem, okurkou a japonskou
            majonézou obalená v sezamu

C4) Philadelphia roll / 10ks
           rolka plněná sýrem philadelphia,krabí tyčinkou a avocadem
            smažená v tempurovém těstíčku 10ks 

C5) Hot spicy tuna
           rolka plněná smaženým tuňákem, okurkou,
            japonskou majonézou a chilli pastou sriracha

C6) Fuji roll
           rolka plněná krevetami, chřestem a japonskou majonézou
            obalená lososem a tuňákem 

175,-

155,-

195,-

195,-

295,-

Yaki udon
Pšeničné nudle udon s grilovaným kuřecím masem, zeleninou
a posypané tuňákovými vločkami 

Tori Teriyaki
Grilované kuřecí maso v japonské teriyaki omáčce 

Sake Teriyaki
Grilovaný losos v japonské teriyaki omáčce 

Butterfish Teriyaki
Grilovaná máslová ryba v japonské teriyaki omáčce 

Unadju
Grilovaný úhoř s omáčkou unagi
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400,-
D3) maki Sake 6ks, maki Tekka 6ks, 
maki California sezam 8ks
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