Nigiri Jurel
amb salsa citrica i fulla d’auró japonès
4.90€ / unitat
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
Kikimoh Uramaki
tonyina, mango, làmines de toro, salsa
d’anguila i salsa de mango
24.50€ / 8 unitats
Nigiri de vieira amb wagyu A5 i salsa curry
9.80€ / unitat
Uramaki de maduixa i foie amb crema
de formatge, pipes caramel·litzades
i salsa yakitori
19.80€ / 8 unitats
Gunkan Toro Ika
bola d’arròs amb ventresca de tonyina,
calamar, sal gruixuda i un toc picant
6.80€ / unitat

Nigiri Wagyu
bola d’arròs amb wagyu A5 i ou de
guatlla / segons mercat
8.90€ / unitat
Nigiri de Vieira
bola d’arròs amb vieira brasejada,
maionesa japonesa i llima ratllada
6.50€ / unitat
Nigiri de tonyina amb foie flamejat
6.00€ / unitat
Nigiri d’anguila fumada
4.90€ / unitat
Gamba Uramaki
amb salmó, alvocat
i salsa d’alvocat i unagi
24.50€ / 8 unitats
Ostra amb nap daikon ratllat,
salsa ponzu, cibulet i Ikura
5.90€ / unitat
Wasuebi
uramaki d’espàrrec tempuritzat, llagostí
fregit i llàmines de carn wagyu flamejada
amb salsa tonkatsu
26.50€

Japonès fins i tot
a la sopa

SOPES
wakame supu__5.80€
sopa d’algues amb ou i xampinyons

Picant

misoshiru__4.80€
sopa d’algues amb tofu

kiuri to wakame__9.50€
cogombre amb algues i vinagreta japonesa
gyozas__12.00€ 6 unitats
crestes de carn i verdura al vapor
edamame__5.50€
beines de soja al vapor

horenso sarada__9.50€
amanida d’espinacs
amb vinagreta i ou dur
kani sarada__12.90€
amanida de cranc
amb pastanaga i col lombarda
yakitori__6.50€
pintxos de pollastre i ceba
amb salsa dolça

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

yakiniku__8.70€
pintxos d’espàrrecs verds
i vedella amb salsa

on sarada__13.90€
amanida de peix cru amb salmó,
tonyina i vinagreta japonesa

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

cullereta de vieira i foie__5.50€
al teppanyaki i amb salsa yakitori

Disposem de carta d’al·lergògens

Per anar fent boca i escalfant els bastonets

ENTRANTS

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
gamba uramaki__24.50€
amb salmó, alvocat i salsa d’alvocat i unagi

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€
lemon pie__ 6.50€
brownie d’oreo__ 6.50€
coulant__ 6.00€
al teu gust: blanca, mixta o negra
carrot cake amb nous__ 6.50€
i buttercream de formatge

TRUFES
6 unitats

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

DAIFUKU

mochis farcits - 1 unitat
te verd__ 4.90€
cheesecake__ 4.90€
xocolata blanca__ 4.90€
xocolata negra__ 4.90€
oreo__ 4.90€

GELATS
gelat de iogurt búlgar amb grosella__ 4.20€
gelat de te verd__ 4.20€
gelat de sèsam negre__ 4.20€
gelat de taro__ 4.20€
sorbet de mandarina__ 4.20€
sorbet de mango__ 4.20€

caves &
ESCUMOSOS
LO FRED DE PONENT

20.80€

PARXET RESERVA

22.45€

TITIANA PANSA BLANCA

26.00€

MARÍA CABANÉ

26.85€

AGUSTÍ VILARET

29.30€

TITIANA MONTALEGRE

40.00€

RAMÓN RAVENTÓS PN

27.80€

JAUME CODORNÍU

39.00€

MOËT & CHANDON

56.80€

TAITTINGER

58.00€

Cava Brut Reserva
Cava Brut Reserva
Cava Brut

Cava Extra Brut GR
Cava Extra Brut GR
Cava Brut GR

Cava Extra Brut
Cava Brut GR
Champagne
Champagne

PREUS AMB IVA INCLÒS

4.90€

caves
ROSATS
PARXET

22.60€

MONT FERRAN

23.80€

GRAND ROSÉ

26.60€

Cava Brut
Cava Brut

Cava Brut GR

4.80€

vins
ROSATS
BRUNUS

22.60€

CHIVITE

23.50€

PLA DELS ÀNGELS

27.20€

Montsant
Navarra
Priorat

PREUS AMB IVA INCLÒS

4.80€

vins
BLANCS
MAS PICOSA

21.80€

4.80€

SANTBRU

28.00€

LA DUDA

20.90€

COLLECTION

22.30€

TINA 20

22.80€

GALÀCTICA

25.60€

LEGARIS SAUVIGNON
BLANC

21.70€

LEGARIS VERDEJO

22.50€

QUINTALUNA

26.50€

46.00€

TERRAS GAUDA

29.00€

52.00€

ABADIA DE POBLET

27.80€

VIÑA POMAL

20.30€

LA MATURANA BLANCA

39.85€

Catalunya
Montsant

Monterrei
Empordà
Alella
Alella

Rueda

4.90€

Rueda
Rueda

Rías Baixas

Conca del Barberà
Rioja
Rioja

PREUS AMB IVA INCLÒS

4.90€

vins
NEGRES
EL SILENCI DEL MOLÍ

21.00€

4.80€

BRUNUS

25.00€

49.00€

SANT BRU

32.00€

58.00€

HUGO

41.00€

ABADIA DE POBLET

27.80€

PAS CURTEI

25.80€

SELECCIÓN 500 VP

22.00€

LA MONTESA

27.80€

LA VICALANDA

28.30€

SÉPTIMA OBRA

22.40€

LES CRESTES

31.50€

HERETGE

56.20€

VENTA LAS VACAS

28.70€

LEGARIS PÁRAMOS

27.30€

TIONIO RESERVA

32.00€

Costers del Segre
Montsant
Montsant
Montsant

Conca de Barberà
Penedès

4.90€

Rioja
Rioja
Rioja

Luján de Cuyo
Priorat
Priorat

Ribera del Duero
Ribera del Duero
Ribera del Duero

PREUS AMB IVA INCLÒS

6.50€

