h l av n í c h o d y

polévky
Hovězí consommé

zeleninové brunoise, konfitované hovězí žebro v gioze

Chřestový krém

chřest, parmezánová espuma, pancetta

190 Kč
260 Kč

Miso Shiru

180 Kč

Sake Miso

130 Kč

řasy wakame, tofu, unagi, miso, sezam, hlíva, ředkev
řasy wakame, miso, losos

Tom Yum

krevety, shiitake, rajčata, koriandr

250 Kč

260 Kč

Tuňákový tatarák s kimchi

480 Kč

Hovězí carpaccio

410 Kč

lanýžová majonéza, lanýž, rukola,
červená cibule

kořenová brunoise zelenina, konfitovaná brambora,
koprový olej, koprové velouté
černé rizoto, řepa, šafránový beurre blanc

Steak z tuňáka

680 Kč

Tygří krevety v panko strouhance

460 Kč

římský salát, marinovaná červená cibule, slanina,
ančovičky
udon nudle, karotka, brokolice, paprika, žluté kari,
Kampotský pepř

Kukuřičné baby kuře

990 Kč

Hovězí žebro

790 Kč

kimchi salát, maniokové hranolky, singapurská
omáčka, thajská bazalka

Jehněčí kotletky

bylinkové krokety, hráškové pyré, houby shimeji,
špenát, rozmarýnová omáčka

Linguini s mušlemi sv. Jakuba
lanýže, vinná omáčka

Vejce sous vide 63°C

190 Kč

striploin steak

95 Kč

rib eye steak

Variace domácího pečiva

focaccia s lanýžovým olejem, tapioková bulka,
parmezánový křupavý chléb, tapiokový chips s
řasou nori

890 Kč

Hranolky s parmezánem a lanýžovou solí

95 Kč

Bramborové pyré

80 Kč

Salát s grilovanými rajčaty, bylinkové pesto

110 Kč

Grilovaná zelenina

130 Kč

Dušená zelenina

150 Kč

chřest, karotka, cukrové lusky, divoká brokolice

omáčky ke steakům
Omáčka z Kampotského pepře
Barbecue omáčka
Demi-glace s portským vínem
Chimichurri

SOHO větrník

190 Kč

Kokosový ořech z čokolády

220 Kč

Čokoládová pěna

195 Kč

karamelová šlehačka, vanilkový krém, malinový gel,
ovoce, zmrzlina ze slaného karamelu
mango, maracuja sorbet, kokos

660 Kč

Hovězí maso z plemene ČESTR (český strakatý skot)
- dozrávající ve zrárnách u nás v SOHO

tomahawk steak

200g
300g
300g
400g
od 2000g

80 Kč
80 Kč
80 Kč
80 Kč

deZ erty

maliny, čokoládový piškot, malinový sorbet

Výběr ze sezónních sorbetů a zmrzlin
395 Kč

křupavá bramborová sláma, polníček,
holandská omáčka, jedlá hlína

420 Kč

Steak z hovězí svíčkové

Chobotnicové carpaccio s limetkou
koriandrová majonéza, ředkev, řepa

525 Kč
860 Kč

SOHO chobotnice

hlíva královská, brambory, chřest, vinná omáčka

Sezónní listový salát

marinovaná okurka, avokádo, černý toast,
unagi majonéza

Candát

opečená nádivka s mandlemi, chřest, karotka,
medvědí česnek

předkrmy
ředkvičky, chřest, sýr Comté, marinovaná řepa,
ořechy, medový dresink

přílohy

760 Kč
960 Kč
1 090 Kč
1 290 Kč
260 Kč/100g

Výběr ze sýrů

55 Kč/porce

domácí chutney, ořechy, hroznové víno, řapíkatý celer,
focaccia s lanýžem

390 Kč

speciální rolky
360 Kč

SOHO (I-O)

předkrmy
Kaiso

170 Kč

tuňák, losos, okurka, avokádo, Philadelphia sýr,
goma wakame řasy, lososový kaviár

Wakame

120 Kč

California (I-O)

320 Kč

Sashimi z mořského vlka

280 Kč

Philadelphia (I-O)

360 Kč

goma wakame řasy, arašídová omáčka
řasy, kyselá zálivka, omáčka wakame
yuzu omáčka, tobiko kaviár, yakiniku, okurka

losos, okurka, avokádo, majonéza, Philadphia sýr,
úhoř

poke misky
Hovězí s teriyaki omáčkou

sezam, edmame, nakládaná karotka, okurka, chilli,
cibulka, nishiki, ředkev

Tuňáková

okurka, majonéza, avokádo, krevety, surimi,
sezam, tobiko

320 Kč
390 Kč

avokádo, nakládaná karotka, ředkev, wakame řasy,
salát, nishiki, chilli

Tuňáková

pikantní tuňák, avokádo, smažená cibulka, salát,
rukola s pikantní majonézou

Lososová

pečený losos, avokádo, jarní cibulka, mix salátů
s teriyaki omáčkou

Krevetová

rukola, koriandr, teriyaki omáčka a citronová
majonéza

340 Kč
320 Kč
320 Kč

Unagi / úhoř
Sake / losos
Tekka / tuňák
Kappa / okurka
Avokádo / avokádo
Ebi / kreveta
Tamago / vaječná omeleta

kreveta smažená v tempuře, majonéza, sezam,
kampyo dýně

380 Kč

Tempura Unagi

úhoř, krevety, avokádo, Philadelphia sýr, sezam,
majonéza, unagi, omáčka

260 Kč

Sake kimchi

240 Kč

avokádo, kreveta v tempuře, sojový papír, lososový
tatarák s kimchi, jarní cibulka

Tempura Beef Truffel roll

480 Kč

Kanpyo tempura maki 6ks

280 Kč

cukrové lusky, avokádo, okurka, lanýž

nigiri
Maguro / tuňák
Sake / losos
Suzuki / mořský vlk
Unagi / úhoř
Ebi / kreveta
Tamago / vaječná omeleta

SASHIMI SET (10 ks)

690 Kč

MAKI SET

460 Kč

SUSHI SET

1 090 Kč

SOHO SET

2 290 Kč

MASTER SUSHI SET

2 980 Kč

tuňák, losos, mořský vlk, kreveta
6 ks losos, 6 ks tuňák, 6 ks okurka, 6 ks avokádo

Sake avokádo roll

tuňák, avokádo, goma wakame

180 Kč
140 Kč
160 Kč
90 Kč
120 Kč
160 Kč
90 Kč

výhodné sety

360 Kč

Ebi Ten (I-O)

avokádo v tempuře, japonská majonéza, losos, černý
kaviár

k ř U pav é r o l k y

maki

90 Kč
80 Kč
90 Kč
90 Kč
80 Kč
50 Kč

6 ks Křupavá rolka (lososová, tuňáková)
4 ks California rolka
6 ks Sashimi mix (losos, tuňák, kreveta)
6 ks Nigiri (losos, tuňák, mořský vlk, ebi, inari, avokádo)
16 ks Speciální rolka (SOHO, Philadelphia)
9 ks Sashimi (tuňák, losos, mořský vlk)
8 ks Nigiri (tuňák, losos, kreveta, tamago)
6 ks Tuňáková křupavá rolka
12 ks Maki (okurka, avokádo)
16 ks Speciální rolka (California, Sake kimchi)
18 ks Maki (tuňák, losos, avokádo)
24 ks Sashimi (mořský vlk, losos, tuňák, kreveta)

Sushi rýže
Wasabi
Zázvor
Edamame

extra

60 Kč
40 Kč
40 Kč
80 Kč

