
ENTRANTS DONBURI

Edamame amb oli de sèsam picant 4,5 Torikatsu

Edamame amb oli de tòfona 5 Bol d’arròs amb pollastre cruixent i salsa d’ou

Bol d’arròs de sushi 4,5 Wok de secret ibèric

Bol d’arròs al vapor 4 Saltejat de secret ibèric amb tirabec, xiitake, col xina amb arròs

Gyoza de verdures 4p 5,8 Zuke Don 14

Gyoza de llagostins estil okonomiaki 4p 8 Bol d’arròs amb sushi de salmó y tonyina amb vinagreta

Amanida de pop i cogombre amb kimchee 11 Sake no zuke Don

Llagostins cruixents 4p 7.2 Bol d’arròs amb sushi de salmó marinat amb citrics

Koroke de llagostí amb ceba confitada 2p 5

Niku Dango TATAKI / TARTAR / SASHIMI

Mandonguilles reduides amb salsa teriyaki Tataki de tonyina amb ruca tomàquet i cacauets 15

Karaage: Pollastre a la japonesa 8 Tartar de tonyina amb alvocat 16

Sashimi variat 12p 19

YAKISOBA / YAKIMESHI Sashimi de tonyina Blue Finn del mediterrani1p 2,7

Yakisoba de verdures Sashimi de salmó d’Escòcia 1p 1,8

Fideus de blat saltejats amb verdures Sashimi de vieira del Canadà 1p 2,1

Yakisoba de pollastre Sashimi de tonyina marinada amb hummus 4p 12

Fideus de blat saltejats amb verdures i pollastre Sashimi de tonyina amb pa i tomàquet 6p 15

Yakisoba de llagostins

Fideus de blat saltejats amb verdures i llagostins TEMARI /NIGIRI / OSHIZUSHI

Yasai Yakimeshi Temari de salmó flamejat amb maionesa japo 8p 16

Arròs saltejat amb verdures, xiitake, ou Nigiri de tonyina Blue Finn del mediterrani 1p 3

Yakimeshi mixt Nigiri de salmó d’Escòcia 1p 2.5

Arròs saltejat amb pollastre, llagostins i ou Nigiri d’anguila flamejada amb salsa unagi 1p 2.8

Ebi Yakimeshi llagostins Pastisset amb tartar de salmó amb alvocat i poma àcida 5p 12

Arròs saltejat amb verdures, llagostins i ou Pastisset de panxeta caramel·litzada amb foie 13.9

Tori Yakimeshi

Arròs saltat amb verdures, pollastre I ou
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MAKI SUSHI POSTRES

Maki de tonyina 8p 8

Maki de salmó 8p 7

Maki calent de mango alvocat i formatge fresc 5p 10

Maki calent de llagostí en tempura i crema de formatge 8p 10 Dorayaki: Chocolata amb llet, blanca, te verd o Azuki

Maki calent de salmó formatge fresc i mango 8p 10

Maki calent de brie i cobertura de tàrtar de salmó 8p 9 Daifuku motxi: Mango, Te verde o xocolata blanca y gerds

Maki calent de brie i cobertura de tàrtar de tonyina 8p 10,5

Tuna roll 8p Trufes de xocolata negra i te verd matcha

Maki tempuritzat de tonyina marinada amb kimchi

ceba tendra crema de formatge i salsa unagi Trufes de xocolata negra i te Hojicha

URAMAKI Trufes de cacahuet garrapinyat, xocolata blanca i coco

Uramaki nikkei 8p

De salmó en ceviche  amb alvocat i ceba marinada Trufes de xocolata negra i sake

Uramaki yasai no baisen

D’albergínia cuita amb miso y pebrot vermell escalivat

Uramaki yakisake 8p

De salmó a la planxa amb ruca i maionesa japonesa

Uramaki de tartar de tonyina 8p 12

Uramaki de tartar de tonyina picant 8p 12
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