
ZESTAWY / SET

AKASHI 14 szt. / 14 psc
nigiri łosoś 1 szt., nigiri tamago 1 szt., uramaki z łososiem 6 szt., futomaki z tuńczykiem 6 szt. /
nigiri salmon 1 pcs., nigiri tamago 1 pcs., uramaki with salmon 6 psc., futomaki with tuna 6 pcs.

KITA 24 szt. / 24 psc
futomaki z doradą 6 szt., futomaki z kalmarem w tempurze 6 szt., futomaki z pieczonym łososiem 6 szt., 
uramaki warzywne 6 szt / futomaki with sea bream 6 pcs, futomaki with tempura squid 6 pcs., futomaki with roasted 
salmon 6 pcs., uramaki with vegetables 6 pcs.

MENU

DANIA CIEPŁE / HOT DISHES

ZUPA TOM KHA KAI
pikantna zupa tajska podawana z krewetkami lub kurczakiem / thai spicy soup served with prawn or chicken

KACZKA TERIYAKI
podawana na świeżym mango z słodkim sosem teriyaki / teriyaki duck served on fresh mango 
with sweet teriyaki sauce

DESERY / DESSERT

IMBIROWY KREM
imbirowy crème brûlée z lodami z zielonej herbaty / ginger  crème brûlée with green tea ice cream

59 zł

90 zł

BURGERY JAPOŃSKIE / JAPANESE BURGER

tatar z polędwicy wołowej / raw beef tartar 
wołowina, sałata, cebula, ogórek piklowany, jajko przepiórcze / beef, lettuce, onion, pickled cucumber, quail egg

tatar z łososia / salmon tartar
łosoś, sałata, cebula, por, ogórek  / salmon, lettuce, onion, leek, cucumber

wegański / vegan
tofu, sałata grilowane warzywa: bakłażan, cukinia, papryka, pieczarka / tofu, lettuce, grilled vegetables: eggplant, 
zucchini, paprika, champignon

N E W

24 zł

22 zł

19 zł

35 zł

69 zł

21 zł



NIGIRI
Najpopularniejsza a zarazem najprostsza forma sushi. Uformowana kulka ryżu 
nakryta rybą, warzywem, japońskim omletem bądź owocem morza.

The most popular yet simplest type of sushi.  It is formed into a ball shape covered with fish, 
vegetable, Japanese omelette or see food

FUTOMAKI
„sushi zwijane”, wieloskładnikowe sushi zawinięte w prasowane algi morskie (nori). 

The „rolled sushi”: sushi with various ingredients wrapped in pressed seaweed (nori).

URAMAKI
Kilkuskładnikowe sushi: prasowane algi morskie oraz dodatki wewnątrz 
zwinięte w taki sposób by ryż tworzył warstwę zewnętrzną.

Sushi with various ingredients: pressed seaweed with ingredients inside wrapped 
with rice forming outside shell.

HOSOMAKI
Jednoskładnikowe sushi zawinięte w prasowane algi morskie (nori).

Single indredient sushi wrapped with nori seaweed.

GUNKAN MAKI
Rodzaj sushi formowanego na kształt łódeczki. Składa się z ryżu owiniętego dookoła 
prasowanymi algami morskimi (nori) i dowolnego nadzienia.

Boat shaped sushicosist of rice wrapped in seaweed and various ingredients.

SASHIMI
Sposób serwowania surowego mięsa ryb i owoców morza. Wyselekcjonowane 
składniki krojone są w taki sposób by zachwycały swym smakiem oraz wyglądem.

Way of serving raw fish and sea food. Selected ingredients are cut in a  way to please 
the taste and look.

NIGIRI 2 szt. / 2 pcs

łosoś / salmon

łosoś marynowany / marinated salmon

tuńczyk / tuna

seriola / yellowtail

krewetka / prawn

avocado / avocado

tamago / tamago omelette 

15 zł

18 zł

22 zł

25 zł

25 zł

10 zł

10 zł

HOSOMAKI 6 szt. / 6 pcs

łosoś / salmon

tuńczyk / tuna

tamago / tamago omelette

hosomaki warzywne / vegetable hosomaki

do wyboru: avocado, kanpyo, takuan, ogórek, shitake
selection of: avocado, kanpyo, takuan, cucumber, shtake mushrooms

15 zł

20 zł

10 zł

10 zł

FUTOMAKI 6 szt. / 6 pcs

łosoś / salmon

tuńczyk / tunal 

dorada / sea bream

halibut / halibut

pieczony węgorz / roasted eel

pieczony łosoś / roasted salmon

pieczona dorada w płatku sojowym / 
roasted sea bream in soy petal

krewetka w tempurze / tempura prawn

krab w tempurze / soft-shell tempura crab

tatar z łososia w tempurze / 
salmon tartare in tempura

wegetariańskie z pastą truflową / 
vegetarian with truffle paste 

25 zł

29 zł

25 zł

32 zł

30 zł

27 zł

30 zł

29 zł

34 zł

30 zł

25 zł

URAMAKI 6 szt. / 6 pcs

z kalmarem w tempurze owijane tatarem 
z łososia i tobiko / squid  tempura wrapped in 
salmon tartare and tobiko

z krewetką w tempurze owijane 
pieczonym węgorzem / prawn tempura 
wrapped in roasted eel

z seriolą owijane 3 rodzajami ryb / 
yellowtail wrapped in three types of fish

z doradą i marynowanym łososiem / 
sea bream and marinated salmon

39 zł 

39 zł

45 zł

35 zł

GUNKAN MAKI 2 szt. / 2 pcs

tatar z łososia / salmon tartare

ikura / red caviar

oyakomaki / oyakomaki

22 zł

32 zł

32 zł

MEGAMI

3 ryby, owoce morza, kawior, warzywa / 
3 types of fish, see ford, caviar, vegetables    

115 zł

MENU


