NAPOJE / DRINKS
HERBATY

1,2 l

PIWO JAPOŃSKIE / JAPANESE BEER

32 zł

Sapporo

0,33 l

19 zł

Asahi

0,33 l

23 zł

SENCHA YABUKITA

Kirin Ichiban

0,33 l

21 zł

W procesie wytwarzania suszu oryginalną
recepturą, ręcznie zwijane liście yabukita
poddaje się działaniu gorącej pary wodnej,
w celu zachowania naturalnej świeżości,
by w końcowym etapie poddać je procesowi
suszenia / Made in the traditional manner, sencha

WINA JAPOŃSKIE I SAKE /
JAPANESE WINE AND SAKE
0,3 l

29 zł

0,25 l

49 zł

zielone / green - czyste / pure

is mixed with steamed, hand-rolled yabukita leaves
in this smooth Japanese green tea with a delicious
rice-like taste.

Choya wino śliwkowe /

0,15 l

15 zł

Choya plum wine

Sake musujące / Sparkling sake
smakowe / flavoured

Gekkeiken Junmai Sake

GENMAICHA

Black & Gold

Mieszanka zielonej herbaty z prażonym ryżem
wytwarzana wg tradycyjnej receptury
japońskiej / A blend of green tea with roasted rice,
produced by traditional Japanese recipe

0,3 l

39 zł

0,75 l

99 zł

0,15 l

51 zł

0,75 l

255 zł

Nouvelle Tokubetsu Honjozo

0,72 l

250 zł

Daignjo

0,72 l

369 zł

0,72 l

600 zł

Nikka from the barrel

0,04 l

34 zł

Hibiki santory whisky

0,04 l

56 zł

Nikka 17 YO taketsuru

0,04 l

99 zł

Horin Junmai Daiginjo

0,3 l

220 zł

ORIENTAL SENCHA
Mieszanka zielonej herbaty z płatkami róży,
chabru i słonecznika / A blend of green tea with

WHISKY JAPOŃSKIE /
JAPANESE WHISKY

rose petals, cornflower and sunflower

BIAŁA / WHITE TEA
Najszlachetniejsza z herbat. Produkuje się ją
z lekko rozwiniętych herbacianych zalążków liści.
Daje jasny napar o niezwykle delikatnym smaku /
One of the best kind of tea. It is made from lightly developed
tea leaves. It gives a clear brew with an extremely
delicate taste

MENU

