Sakura Uramaki
amb salmó, tonyina, mango i crema de
formatge. Ikura, salsa unagi i wasabi
yuzu.
22.50€
Kodama Uramaki
salmó, alvocat i maionesa japonesa. Amb
gamba vermella, wasabi natural i trufa.
24.80€
Nigiri de salmó, ou i trufa
salmó flamejat amb ou de guatlla
fregit i trufa
5.90€ / unitat
Nigiri de salmó, ou i maionesa
salmó flamejat amb ou de guatlla fregit,
maionesa japonesa i cibolet
5.30€ / unitat
Gyuniku no teppanyaki amb foie
filet de vedella amb foie, salsa unagi,
espàrrecs i xampinyons
27.50€
Navalles
amb ceba vermella i pasta miso
18.00€
Vieira al teppanyaki i gamba vermella
amb alvocat i salsa yakitori
22.50€

Zamburiñas
Amb tòfona negra i encenalls
de pernil de gla
5.90€ / unitat
Ceviche de salmó
amb alvocat i salsa de wasabi yuzu
16.80€
Ceviche de corbina
amb ceba, coriandre i salsa picant
16.80€
Nigiri de foie amb salsa unagi i sèsam
5.80€ / unitat
Nigiri de peix mantega
flamejat amb trufa
5.80€ / unitat
Nigiri de llamàntol i foie flamejat
amb salsa unagi i sèsam
39.80€ / 5 unitats
Gamba Uramaki
amb salmó, alvocat i salsa d’alvocat unagi
24.50€
Uramaki de maduixa i foie
amb crema de formatge, pipes
caramel·litzades i salsa yakitori
19.80€
Magret d’ànec
al teppanyaki amb foie i salsa de taronja
19.50€

Japonès fins i tot
a la sopa

wakame supu__5.80€
sopa d’algues amb ou i xampinyons
misoshiru__4.80€
sopa d’algues amb tofu
on sarada__13.90€
amanida de peix cru amb salmó,
tonyina i vinagreta japonesa

kiuri to wakame__9.50€
cogombre amb algues i vinagreta japonesa

horenso sarada__9.50€
amanida d’espinacs
amb vinagreta i ou dur

gyozas__12.00€ 6 unitats
crestes de carn i verdura al vapor
edamame__5.50€
beines de soja al vapor
cullereta de vieira i foie__5.50€
al teppanyaki i amb salsa yakitori

tataki de salmó__17.00€
amb ceba cruixent i salsa yakitori

yakitori__6.50€
pintxos de pollastre i ceba
amb salsa dolça
yakiniku__8.70€
pintxos d’espàrrecs verds
i vedella amb salsaç
gyuniku no tataki__14.70€
carpaccio de vedella semicru amb
la seva salsa intensa

AGEMONO
yakisoba
· fideus saltejats amb carn, verdures i katsuobushi__14.90€
· fideus saltejats amb llagostins, vieires i katsuobushi__16.80€

yakimeshi__14.90€
arròs fregit amb llagostins, verdura i ou
tempura no moriwase__17.50€
tempura de llagostins, verdures i peix blanc
ebi tempura__18.50€ 5 unitats
tempura de llagostí
kakiage foie__18.50€
fregit de verdures trossejades amb ou,
foie al teppanyaki i salsa yakitori
anko no tatsuage__16.90€
rap fregit a la japonesa macerat amb sake i ginebra
tori no teriyaki__11.50€
pollastre fregit amb salsa dolça i ceba

PREUS AMB IVA INCLÒS

Fregits i saltejats. Per a que saltis d’alegria

kimuchi yakiudon
· tallarins saltejats amb carn, verdures i col picant__14.90€
· tallarins saltejats amb llagostins, vieires i col picant__16.80€

Pregunta pels plats adaptables per a celíacs

tataki de tonyina__18.80€
amb unagi, alvocat,
crema de formatge i sèsam

kani sarada__12.90€
amanida de cranc
amb pastanaga i col lombarda

Disposem de carta d’al·lergògens

ENTRANTS

Picant

Per anar fent boca i escalfant els bastonets

SOPES

gyuniku no teppanyaki__23.50€
filet de vedella a la planxa amb salsa ponzu i sichimmi
ebi no kimuchi__16.00€
llagostins saltejats amb salsa picant
maguro teriyaki__18.80€
tonyina flamejada amb salsa dolça
toro no tataki__26.50€
ventresca de tonyina brasejada amb gingebre, ceba tendra i salsa de soja
okonomiyaki__13.50€
pizza japonesa feta de col, formatge fos,
salsa yakitori i llagostins

La planxa japonesa...enganxa

TEPPANYAKI

bacallà negre__24.50€ (20 min.)
bacallà negre fet al vapor amb salsa de miso

TARTAR

shake tartar ikura__23.50€
tàrtar de salmó amb base d’alvocat, ou de guatlla, ikura i soja
gamba tartar__24.50€
tàrtar de gamba vermella amb alvocat,
tobikko negre i de wasabi i salsa de soja
yuke__16.50€
tàrtar de vedella amb ou de guatlla,
salsa de soja, ceba i wakame

SASHIMI
Es poden fer mitges racions

maguro__32.00€ / 18.00€
tonyina

toro__39.00€ / 20.00€
ventresca de tonyina

shake__26.00€ / 15.00€
salmó

shiromi__18.00€ / 11.00€
peix mantega
unagi__30.00€ / 18.00€
anguila

Tall de peix fresc i cru: 00% mar

shake tartar__16.50€
tàrtar de salmó a base d’alvocat, ou de guatlla i soja

Peix o carn crus, picats finets
i condimentats al gust

maguro tartar__18.00€
tàrtar de tonyina amb salsa de soja, wakame i sèsam

Rotllets d’arròs
embolicats amb alga nori

MAKI
6 unitats

teka__9.50€
tonyina

abocado__6.00€
alvocat

shake__8.50€
salmó

ikura__14.00€
ous de salmó

mango__6.00€
mango

unagi__13.00€
anguila

TEMAKI
maguro abocado__12.90€
tonyina
shake abocado__10.90€
salmó
ikura__13.00€
ous de salmó

SUSHI NO
MORIWASE

unagi__11.00€
anguila

sushi 6 varietats__17.50€
6 peces de nigiris

Bol d’arròs
condimentat amb peix

DON
maguro abocado__18.90€
tonyina
shake abocado__16.90€
salmó
ikura__19.90€
ous de salmó
unagi__17.90€
anguila

Combinacions dels clàssics japonesos

Con d’arròs fred amb peix

1 unitat

sushi 8 varietats__23.00€
8 peces de nigiris
combinat de sushi i sashimi__25.90€
5 varietats de nigiri i sashimi de tonyina
i salmó
goten mori__31.80€
5 varietats de sashimi (tonyina, salmó,
llobarro, gamba crua i peix mantega)
santen mori__27.80€
3 varietats de sashimi
(tonyina, salmó i llobarro)

NIGIRI
Bola d’arròs amb peces
de peix per sobre

1 unitat

maguro__5.20€
tonyina

toro__6.90€
ventresca de tonyina

shake__4.20€
salmó

unagi__5.90€
anguila

suzuki__3.90€
llobarro

ikura__6.90€
ous de salmó

shiromi__3.90€
peix mantega

ebi_3.90€
llagostí

MAKI & URAMAKI
ESPECIALS
8 unitats

spicy tuna maki__17.80€
rotllo de tonyina amb ceba picant i maionesa japonesa

shake abocado maki__17.50€
rotllo de salmó i alvocat
red uramaki__19.50€
rotllo de tonyina, salmó, alvocat i ous de peix volador
rosanes uramaki__18.80€
rotllo de salmó, alvocat, carpaccio de gamba, salsa de miso i ous de peix volador
california miso uramaki__11.80€ 4 unitats
uramaki de salmó, alvocat, llagostí i miso
unagi foie maki__15.00€ 5 unitats
maki de foie i anguila
tropik maki__19.00€
rotllo d’ous de salmó, salmó, llagostins i mango
pollo pato uramaki__18.50€
pollastre arrebossat, pernil d’ànec, enciam rosat, maionesa japonesa i salsa tonkatsu
uramaki de verdura__14.50€
verdura en tempura
ebi frai uramaki__18.50€
rotllo tebi de llagostins arrebossats, enciam rosat i salsa tonkatsu
kani maki__19.50€
rotllo de cranc fregit amb ceba cruixent, maionesa picant i tobikko

Els germans majors dels makis i els makis rebels: l’arròs va per fora

maguro abocado maki__18.50€
rotllo de tonyina i alvocat

TEMPUREJATS
& FLAMEJATS
hot maki__18.50€ tempuritzat 6 unitats
salmó, crema de formatge amb tàrtar de salmó, ous de peix volador i salsa layu picant
maki castell__19.00€ tempuritzat
salmó, llagostí, llobarro, mango i salsa ponzu
foie kani uramaki__20.50€ flamejat
cranc natural, alvocat, foie flamejat, ceba cruixent i salsa
shake ebi frai__19.90€ flamejat
llagostins arrebossats, alvocat, salmó flamejat amb sucre morè, ceba cruixent i salsa unagi
tempura unagi uramaki__19.50€ flamejat
tempura de llagostí, enciam rosat, anguila flamejada i sèsam

Els makis i uramakis més calents:
fregits o al calor de les flames

8 unitats

TRADICIONALS

pastís de xocolata - 5 varietats__ 5.90€
cheesecake de gerds__ 6.50€
cheesecake de te matcha__ 6.50€
cruixent d’avellana i xocolata__ 5.40€
coulant__ 6.00€
al teu gust: blanca, mixta o negra

TRUFES
4 unitats

te verd__ 5.20€
sake__ 5.20€
variades__ 5.20€
2 de cada varietat

DAIFUKU

mochis farcits - 1 unitat
maduixes amb nata__ 4.90€
te verd__ 4.90€
cheesecake__ 4.90€
xocolata blanca__ 4.90€
yuzu__ 4.90€
xocolata negra__ 4.90€
oreo__ 4.90€

G E L AT S
gelat de te verd__ 5.50€
sorbet de mandarina__ 4.20€
sorbet de mango__ 4.20€
gelat de sèsam nergre__ 5.50€
gelat de taro__ 5.50€

NEGRES

LES SANTES__ 17.80€ / 4.60€
montsant
EL MOLÍ__ 21.00€ / 4.80€
costers del segre
ABADÍA DE POBLET__ 27.80€
conca de Barberà
BRUIXOLA__ 20.40€
priorat

SELECCIÓN 500__ 22.00€
rioja

LA MONTESA__ 27.80€
rioja

VENTA LAS VACAS__ 28.70€
ribera del Duero

PÁRAMOS__ 27.30€ / 6.50€
ribera del Duero

TIONIO RESERVA__ 32.00€
ribera del Duero

R O S AT S

BRUNUS__ 22.60€ / 4.30€
montsant
RAVENTÓS__ 16.50€
alella
CHIVITE__23.50€
navarra

BLANCS

SANT BRU__ 28.00€
montsant
LEGARIS VERDEJO__ 22.50€ / 4.90€
rueda
TINA 20__ 22.80€
Alella
VIÑA POMAL__ 20.30€ / 4.90€
rioja

TERRAS GAUDA__ 29.00€
rías baixas

BELONDRADE
5ª APOLONIA__ 26.50€
castilla y león

LA DUDA__ 20.90€
monterrei

COLLECTION__ 22.30€
empordà

C AV E S

LO FRED DE PONENT__ 20.80€ / 4.75€
cava brut reserva
TITIANA PANSA BLANCA__ 26.00€
cava brut
AGUSTÍ VILARET__ 27.30€
cava extra brut
MOËT__ 56.80€
champagne

C AV E S R O S AT S
PARXET ROSÉ__ 22.60€ / 4.20€
cava brut
ARS COLLECTA GR__ 26.60€
cava brut

LEOPARDI__ 37.00€
corpinat

