speciální rolky
490 Kč

SOHO (I-O)

předkrmy
Kaiso

220 Kč

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

Wakame

120 Kč

California (I-O)

goma wakame řasy, arašídová omáčka
řasy, kyselá zálivka, omáčka wakame

350 Kč

okurka, majonéza, avocado, krevety, surimi,
sezam, tobiko kaviár

490 Kč

Philadelphia (I-O)
losos, okurka, avokádo, majonéza, Philadelphia sýr,
úhoř

poke misky
Hovězí s teriyaki omáčkou

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

Tuňáková

420 Kč
540 Kč

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

Tuňáková

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

340 Kč

Lososová

320 Kč

Krevetová

320 Kč

pečený losos, avokádo, jarní cibulka, mix salátů
s teriyaki omáčkou
avokádo, ledový salát, pórkovo pikantní omáčka

Philadelphia

losos, unagi, ledový salát, avocado

390 Kč

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

kreveta smažená v tempuře, majonéza, sezam,
kampyo dýně

390 Kč

Tempura Unagi

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

SASHIMI SET (10 ks)

840 Kč

MAKI SET

490 Kč

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

Sake avokádo roll

350 Kč

Sake kimchi

390 Kč

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

Tempura Beef Truffel roll

490 Kč

Kachní rolka v tempuře s hoi sin omáčkou

360 Kč

cukrové lusky, avokádo, okurka, lanýž
tuňák, avokádo, goma wakame

okurka, jarní cibulka

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

190 Kč
160 Kč
220 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

120 Kč
120 Kč
110 Kč
110 Kč
90 Kč
60 Kč
60 Kč

SUSHI SET

1 350 Kč

SOHO SET

2 690 Kč

MASTER SUSHI SET

3 290 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

