
Zupy
Miso Shiru Salmon   16 zł
Tradycyjna zupa Japońska z fermentowanej soi z łososiem, glonami, tofu, 
szczypiorkiem

Wywar wołowy z pierożkami Gyoza  15 zł
Delikatny wywar z kiełkami fasoli mung, grzybem shitake, marchewką, 
szczypiorkiem

Miso Shiru Kim Chi   17 zł
Ostra wersja tradycyjnej Japońskiej zupy z kapustą kim chi oraz łososiem

Miso Shiru   12 zł
Tradycyjna zupa Japońska z fermentowanej soi z glonami, tofu, szczypiorkiem

Tom Yum                           kurczak 17 zł, krewetka  20 zł
Pikantna Tajska zupa z grzybem shitake, makaronem ryżowym i kolendrą

Tom Kha Gai                     kurczak 17 zł, krewetka  20 zł
Tajska zupa na bazie mleka kokosowego z grzybem shitake, 
makaronem ryżowym i kolendrą

Miso Tonkotsu Ramen   33 zł
Długo gotowany bulion z kości wieprzowych, kurczak, 
marynowane jajko, grzyb shitake, olej z palonego czosnku

Przystawki i sałatki
Goma   12 zł
Sałatka z trawy morskiej z dodatkiem prażonego sezamu

Wakame   12 zł
Glony wakame w sojowo-octowej zalewie z ogórkiem oraz marchewką

Kim Chi   12 zł
Kiszona kapusta na ostro z białą rzepą oraz marchewką

Tatar łosoś  30 zł
Pikantny łosoś siekany z porem i szczypiorem / 150g

Krewetki w Japońskim cieście tempura 30 zł
5 sztuk

Pierożki Gyoza   19 zł
Do wyboru wege, kurczak, mieszane / 7szt.

Tatar tuńczyk   33 zł
Pikantny tuńczyk siekany z porem / 150g

Krążki kalmara w Japońskim cieście tempura  30 zł

Desery
Lody z zielonej herbaty matcha  14 zł
3 gałki

Lody waniliowe Scholler  13 zł
3 gałki

Banan w cieście z sosem czekoladowym
i lodami waniliowymi   17 zł

Suflet czekoladowy z sosem wiśniowym, 
pomarańczami i lodami waniliowymi  18 zł
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Herbata
Dzbanek herbaty czarnej   9 zł
Dzbanek Japońskiej zielonej herbaty  12 zł
zielona, prażony ryż, jaśminowa, kwiat lotosu, wiśniowa, mango, truskawka

Kawa
Biała   8 zł
Espresso   6 zł
Czarna   7 zł
Double espresso   8 zł
Latte   10 zł
Cappuccino 9 zł

Napoje / Soki /  Woda
Woda Kropla Beskidu 0,33l   4 zł
Woda Kropla Delice 0,33l   4 zł
Woda kokosowa 0,5l   9 zł
Aloes 0,25l   5 zł
Aloes 0,5l   9 zł
Coca Cola 0,25l   6 zł
Coca Cola zero 0,25l   6 zł
Sprite 0,25l   6 zł
Tonic Kinley 0,25l   6 zł
Fanta 0,25l   6 zł
FuzeTea 0,25l   6 zł
Sok jabłkowy Cappy 0,25l   6 zł
Sok pomarańczowy Cappy 0,25l  6 zł
Sok pomidorowy Cappy 0,25l  6 zł
Aloes 1,5l   17 zł

Alkohol
Piwo
Japońskie Kirin 0,33l   11 zł
Japońskie Asahi 0,33l   11 zł
Japońskie Sapporo 0,33l   11 zł
Żywiec Bezalkoholowy 0,5l   9 zł
Żywiec Jasne 0,5l   9 zł
Żywiec Porter Ciemne 0,5l   10 zł

Wino
Choya Silver     lampka / 0,5 l   10 zł / 30 zł
Słodkie białe wino z Japońskiej śliwki ume

Le Viognier       lampka / 0,75 l  12 zł / 48 zł
Wytrawne białe wino Francuskie

Choya Sake      karafka / 0,75 l  18 zł / 55 zł
Półsłodkie wysokoprocentowe wino Japońskie



Nigiri 2 sztuki
Krewetka Gotowana  17 zł
Omlet Tamago  11 zł
Łosoś  15 zł
Maślana  13 zł
Tuńczyk  16 zł
Łosoś opalany  16 zł
Węgorz pieczony  17 zł

Sashimi
Małe 8 sztuk  28 zł
Średnie 18 sztuk  55 zł
Duże 25 sztuk  85 zł

Gunkan 2 sztuki
Sałatka Goma 12 zł
Tatar tuńczyk  18 zł
Tatar łosoś  17 zł
Sałatka z kraba  15 zł

Hosomaki 6 sztuk
Ogórek  11 zł
Krab  11 zł
Tykwa  11 zł
Omlet Tamago  12 zł
Rzepa  11 zł
Avocado  11 zł
Krewetka gotowana  17 zł
marynowana tykwa i serek

Tuńczyk  16 zł
por i ostry majonez

Maślana  14 zł
marynowana rzepa

Maślana pieczona  14 zł
papryka, sezam i sos Teriyaki

Łosoś  15 zł
Łosoś pieczony  15 zł
marynowana tykwa, sezam i sos Teriyaki

Węgorz pieczony  17 zł
ogórek, sezam i sos Teriyaki



Futomaki 6 sztuk

Łosoś Philadelphia  25 zł
marynowana tykwa, avocado i serek

Krewetka gotowana  26 zł
omlet tamago, marynowana tykwa, avocado i serek

Wege  19 zł
warzywa, omlet tamago i serek

Tuńczyk  26 zł
ogórek, por i ostry majonez

Krab  20 zł
marynowana tykwa oraz rzepa, ogórek i majonez

Maślana  22 zł
marynowana tykwa oraz rzepa, ogórek, avocado i serek

Tatar łosoś  26 zł
siekany łosoś z porem i szczypiorkiem

Tatar tuńczyk  27 zł
siekany tuńczyk z porem na ostro

Futomaki Pieczone 6 sztuk

Maślana pieczona  23 zł
serek, marynowana tykwa oraz rzepa, ogórek, papryka i sos Teriyaki

Kaczka w tempurze  24 zł
ostry majonez, marynowana tykwa, papryka, ogórek, por i sos Teriyaki

MoonFish w tempurze  24 zł
ogórek, por, sezam i ostry majonez

Krewetka w tempurze zawinięta w łososia  29 zł
ostry majonez, marynowana tykwa, papryka, ogórek, por i sos Teriyaki

Maślana w tempurze 23 zł
ostry majonez, marynowana tykwa oraz rzepa, ogórek, papryka,  
por i sos Teriyaki

Łosoś Philadelphia pieczony  25 zł
serek, marynowana tykwa, avocado i sos Teriyaki

Krewetka w tempurze  28 zł
marynowana tykwa, por, ogórek i ostry majonez

Łosoś pieczony z mango  26 zł
serek, marynowana tykwa, mango i sos Teriyaki

Węgorz pieczony  28 zł
majonez, omlet tamago, ogórek i sos Teriyaki

Tuńczyk w tempurze  26 zł
ostry majonez, marynowana tykwa oraz rzepa, por, ogórek, 
papryka i sos Teriyaki



Futomaki Tempura 6 sztuk

Łosoś Philadelphia  27 zł
marynowana tykwa, avocado i serek

Wege  21 zł
warzywa, omlet tamago i serek

Tuńczyk  28 zł
ogórek, por i ostry majonez

Krewetka gotowana  28 zł
omlet tamago, marynowana tykwa, avocado i serek

Tatar łosoś  27 zł
siekany łosoś z porem i szczypiorkiem

Maślana pieczona  25 zł
serek, marynowana tykwa oraz rzepa, ogórek, papryka i sos Teriyaki

Łosoś Philadelphia pieczony  27 zł
serek, marynowana tykwa, avocado i sos Teriyaki

Tatar tuńczyk  28 zł
siekany tuńczyk z porem na ostro

Futomaki Tamago 6 sztuk

Tuńczyk  27 zł
ogórek, por i ostry majonez

Maślana pieczona  24 zł
serek, marynowana tykwa oraz rzepa, ogórek, papryka i sos Teriyaki

Łosoś Philadelphia pieczony  26 zł
serek, marynowana tykwa, avocado i sos Teriyaki

Węgorz pieczony  29 zł
majonez, omlet tamago, ogórek i sos Teriyaki

Łosoś Philadelphia  26 zł
marynowana tykwa, avocado i serek

Krewetka w tempurze  29 zł
marynowana tykwa, por, ogórek i ostry majonez



Uramaki 8 sztuk

Krab  21 zł
marynowana tykwa , avocado i majonez

Wege  20 zł
warzywa, omlet tamago i serek

Tuńczyk  27 zł
ogórek, por i ostry majonez

Krewetka gotowana  27 zł
omlet tamago, marynowana tykwa, avocado i serek

Łosoś Philadelphia  26 zł
marynowana tykwa, avocado i serek

Maślana  23 zł
marynowana tykwa, avocado i serek

MoonFish w tempurze  25 zł
ostry majonez, marynowana tykwa, papryka, ogórek, por i sos Teriyaki

Tuńczyk w tempurze  27 zł
ostry majonez, marynowana tykwa, por, ogórek, papryka i sos Teriyaki

Krewetka w tempurze  29 zł
por, ogórek i ostry majonez

Maślana pieczona  24 zł
serek, marynowana tykwa oraz rzepa, ogórek, papryka i sos Teriyaki

Łosoś Philadelphia pieczony  26 zł
serek, marynowana tykwa, avocado i sos Teriyaki

Węgorz pieczony  29 zł
majonez, omlet tamago, ogórek i sos Teriyaki

Uramaki Special 8 sztuk

Sake Goma 30 zł
łosoś Philadelphia z warzywami, na zewnątrz trawa morska goma 

Ebi Tempura Sake  35 zł
krewetka w tempurze, na zewnątrz łosoś 

Sensei Gold  33 zł
tuńczyk z warzywami, na zewnątrz opalany łosoś z ostrym sosem

Dragon Sake  34 zł
łosoś Philadelphia z avocado, na zewnątrz węgorz pieczony

Rainbow  30 zł
krab z warzywami, na zewnątrz łosoś, tuńczyk, maślana oraz avocado

Avocado Roll  35 zł
krewetka w tempurze z serkiem, na zewnątrz avocado

Gold Sake  29 zł
krab z avocado i majonezem, na zewnątrz opalany łosoś

Hot Tuna Tatar  33 zł
Tuńczyk w tempurze, na zewnątrz pikantny tatar z łososia

Dragon Grill  33 zł
Łosoś Philadelphia pieczony, na zewnątrz z węgorzem pieczonym i avocado



ZESTAW 1 - 20 szt.  47 zł

6 x Hosomaki tykwa
6 x Hosomaki omlet tamago
4 x Uramaki łosoś
4 x Uramaki tuńczyk

ZESTAW 2 WEGE - 20 szt.  45 zł

8 x Uramaki wege
6 x Futomaki wege
6 x Hosomaki avocado

ZESTAW 3 - 16 szt.  48 zł

6 x Futomaki tuńczyk tempura
6 x Hosomaki łosoś pieczony
4 x Uramaki krab

ZESTAW 4 - 20 szt.  71 zł

8 x Uramaki krewetka tempura
6 x Futomaki łosoś pieczony
6 x Futomaki maślana pieczona

ZESTAW 5 - 14 szt.  41 zł

8 x Uramaki krab
6 x Futomaki maślana pieczona



ZESTAW 6 - 20 szt. 62 zł

8 x Uramaki łosoś
6 x Futomaki łosoś
6 x Hosomaki łosoś

ZESTAW 7 - 40 szt. 120 zł

8 x Uramaki łosoś pieczony
8 x Uramaki moonfish tempura
6 x Futomaki maślana pieczona
6 x Futomaki tuńczyk tempura
6 x Hosomaki omlet tamago
6 x Hosomaki tykwa - rolka w tempurze

ZESTAW 8 - 16 szt. 56 zł

8 x Uramaki łosoś pieczony
6 x Futomaki vege - rolka w tempurze
2 x Nigiri łosoś

ZESTAW 9 - 22 szt. 88 zł

8 x Uramaki SPECIAL
6 x Hosomaki ogórek - tykwa
2 x Nigiri łosoś
2 x Nigiri maślana
2 x Nigiri tuńczyk
2 x Nigiri krewetka gotowana



ZESTAW 10 - 26 szt. 82 zł

8 x Uramaki krewetka gotowana
6 x Futomaki tatar tuńczyk - rolka w tempurze
6 x Futomaki łosoś pieczony
6 x Hosomaki avocado

ZESTAW 11 - 46 szt. 142 zł

8 x Uramaki krab, na zew. avocado / łosoś
8 x Uramaki pasta tuńczyk
6 x Futomaki tatar łosoś - rolka w tempurze
6 x Futomaki maślana pieczona - rolka w tamago
6 x Futomaki moonfish tempura
6 x Hosomaki tykwa
6 x Hosomaki łosoś pieczony

ZESTAW 12 - 30 szt. 95 zł

8 x Uramaki tuńczyk
8 x Uramaki krewetka tempura
8 x Uramaki łosoś
6 x Futomaki wege - rolka w tempurze

ZESTAW 13 - 54 szt.  178 zł

8 x Uramaki SPECIAL
8 x Uramaki SPECIAL
6 x Futomaki tatar tuńczyk - rolka w tempurze
6 x Futomaki węgorz pieczony
6 x Futomaki moonfish tempura
6 x Hosomaki tuńczyk
6 x Hosomaki łosoś
6 x Hosomaki ogórek
2 x Nigiri łosoś




