
MENU



Przystawki 

Tatar z łososia 
z kaparami,  szalotką,
pomarańczą i musem
wiśniowym. 

33 zł

warzywne 17 zł/30 zł
drobiowe 19 zł/ 35 zł 

Ręcznie robione sajgonki 
4/8 szt 

Hummus, edemame,
seler naciowy,
marchew, ogórek.

21 zł

Krewetki w tempurze
5 szt- 30 zł
Kurczak w tempurze   
5 szt- 23 zł
Łosoś w tempurze     
 5 szt- 30 zł

z sezamem na sałacie. 

Bulgogi (cienkie
plastry marynowanej
wołowiny) z sezamem,
chil l i  i  selerem.

29 zł

Warzywa w tempurze:
marchew, papryka,
cukinia, cebula.

23 zł



Zupy 

Ramen z wołowiną /
kurczakiem / tofu,
warzywa, żółtko, pak
choi ,  grzybki shimeji ,
dymka, sezam 

40 zł/35 zł/35 zł

Krem z ciecierzycy 
ze śmietanką kokosową. 
24 zł

Zupa tajska 
z kurczakiem na
mleczku kokosowym 
z l imonką.

35 zł

Udon z kurczakiem/
krewetką w tempurze/
tofu,  warzywa, kiełki
fasoli  mung

35 zł

Miso klasyczna/ sake
na bazie pasty
sojowej z glonami
wakame  

18 zł/26 zł



Makarony  

Udon Yasai z papryką,
cukinią, szalotką,
grzybkami,  chi l l i ,
sałatą i  śmietaną.

35 zł

Kurczak teryaki 
z makaronem Ramen 
i orzeszkami ziemnymi.

27 zł

Udon z kurczakiem/
krewetką i  warzywami. 

35 zł/37 zł 

Pikantny Tao z marynowaną
wołowiną, selerem
naciowym, chi l l i  i  imbirem

39 zł



Dania główne

Szarpana wieprzowina
na ostro z warzywami 
i  ryżem

39 zł

Kaczka sous-vide po
tajsku,  puree z białych
warzyw z kremem
kokosowym, kolendrą 
i  gri l lowanym pak
choi.

49 zł

Stek z bakłażana 
z hummusem, awokado,
f igami i  ol iwą 
z pieczonego jarmużu.

39 zł

Flambirowany łosoś
teryaki z pieczoną
szalotką, l imonką 
i ryżem. 

49 zł

Tonkatsu schab /
kurczak z ryżem 
i sałatką z ogórka. 

40 zł



Desery

Lody kokosowe 
w panko z musem 
z wiśni i  cukrem miętowym.

23 zł

Banan w tempurze 
z lodami.

21 zł

Mango Lassi - koktajl
mleczny z mango 
i kardamonem.

24 zł



Ogórek 14 zł  
Awokado15 zł 
Marynowana tykwa 14 zł  
Marynowana rzepa 14 zł  

Łosoś 16 zł 
Tuńczyk 19 zł 

Maślana 17 zł  
Krewetka 19 zł  

Phi ladelphia 14 zł  

Hosomaki / 6szt 

Nigiri  / 2 szt 

Tuńczyk 18 zł  
Łosoś opalany  15 zł
Łosoś 14 zł  
Krewetka gotowana 15 zł 
Węgorz 19 zł 

Sushi burger 25 zł 



Futomaki / 6szt 

PASTA
29 zł

SAKE TATAR
29 zł

MAGURO
30 zł

WEGE
25 zł

IBODAI GRILL
27 zł

EBI TEN
28 zł

SURIMI
24 zł

SAKE
26 zł

SAKE GRILL
29 zł

IKA TEN
27 zł

Tempura + 3 zł

ryba maślana, serek,
warzywa 

pasta z ryby, serek,
warzywa 

tatar z łosia,  warzywa

tuńczyk, serek, warzywa

warzywa, serek

krewetka w tempurze,
warzywa, serek

krewetka gotowana,
warzywa, serek

łosoś,  warzywa, serek

łosoś gri l lowany,
warzywa, serek

kalmar w tempurze,
warzywa, serek



SAKE TATAR 
EBI TEN 
41 zł  
krewetka w tempurze, 
tatar z łososia, warzywa, serek

Sashimi Rolls / 6szt 

Dragon Roll / 5 szt  

MAGURO TATAKI 
38 zł 
tuńczyk opalany, mango,
szparag, warzywa, serek

WEGE
36 zł
tofu,  warzywa, serek

ORANGE DRAGON
36 zł 
łosoś opalany, warzywa, serek

DIRU SAKE DRAGON
34 zł 
łosoś,  warzywa, serek

SAKE DRAGON
34 zł 
krewetka w tempurze, warzywa,
łosoś,  serek

BLACK DRAGON
34 zł
serek philadelphia, warzywa,
węgorz 

RAINBOW DRAGON
36 zł

łosoś,  tuńczyk,  węgorz,  warzywa,
serek 

SAKE YAKI DRAGON
36 zł

łosoś gri l lowany oraz opalany,
warzywa, serek 

UNAGI DRAGON
36 zł

krewetka w tempurze, warzywa,
węgorz,  serek 

PHILADELPHIA ROLL
32 zł

serek, warzywa, łosoś 

KABAYAKI
SWEET CHILLI
SPICY MAYO

SOSY/ 4 ZŁ  



California / 5 szt 

CHUKA ROLL
25 zł

łosoś gri l lowany, glony chuka,
warzywa, serek 

MANGO
26 zł

łosoś w tempurze, warzywa,
mango, serek 

LUX
34 zł

krewetka w tempurze, warzywa,
tobiko, serek

EBI
26 zł 
surimi ,  warzywa, krewetka
gotowana, serek

SAKE
26 zł 
surimi ,  warzywa, 
łosoś opalany, serek

IBODAI
25 zł 
surimi ,  warzywa, 
ryba maślana, serek



Uramaki / 4 szt 

IBODAI GRILL
23 zł 
ryba maślana gri l lowana,
warzywa, serek

WEGE
22 zł 
szparag w tempurze, 
warzywa, serek

EBI TEN
24 zł 
krewetka w tempurze,
warzywa, serek

PASTA
23 zł 
pasta z ryby, warzywa, serek

MAGURO TATAKI
26 zł

tuńczyk opalany,
serek, warzywa

SAKE
24 zł

łosoś,  warzywa, serek

SAKE GRILL
25 zł

łosoś gri l lowany, warzywa,
serek 



Datemaki / 6 szt 

SAKE TEN
28 zł 

YASAI TEN
25 zł 

SAKE GRILL
29 zł 

IBODAI GRILL
28 zł 

EBI TEN
29 zł 

UNAGI TEN
29 zł 

MAGURO TATAKI
31 zł  

łosoś w tempurze,
warzywa, serek, omlet

łosoś gri l lowany,
warzywa, serek, omlet

ryba maślana gri l lowana,
warzywa, serek, omlet

krewetka w tempurze,
warzywa, serek, omlet

warzywa w tempurze,
serek, omlet

węgorz w tempurze,
warzywa, serek, omlet

tuńczyk opalany,
warzywa, serek, omlet



Sety- zestawy Sety- zestawy 

SET MINI- 12 szt 
futomaki sake gri l l  
hosomaki sake 

futomaki sake
hosomaki kappa
hosomaki oshinko
nigiri  ebi 

hosomaki sake + temp
uramaki ebi ten 
futomaki sake tatar + temp
datemaki unagi ten

datemaki sake
futomaki ebi ten 
futomaki sake
futomaki unagi
uramaki ebi 

uramaki sake gri l l
uramaki ibodai gri l l
california mango
chucka rol l
datemaki sake ten  

1 .

35 zł

2. SET SMALL 20 szt

45 zł 

3. SET TEMPURA 22 szt

89 zł 

4. SET OLDSCHOOL  28 szt 

99 zł 

5. SET GRILL 24 szt 

99 zł

hosomaki philadelphia
rainbow dragon 
black dragon
chucka rol l
futomaki maguro
uramaki sake

futomaki sake
futomaki maguro
futomaki surimi 
futomaki sake gri l l
futomaki ebi ten 
futomaki ibodai gri l l  

hosomaki oshinko
uramaki ebi
uramaki sake gri l l
california lux 
rainbow dragon  
futomaki sake
futomaki wege +temp
datemaki unagi ten

nigiri  ebi 
hosomaki kappa
uramaki maguro tataki
uramaki ebi ten
uramaki wege
uramaki ebi
rainbow dragon 
futomaki sake
futomaki ebi ten 
futomaki wege
datemaki sake gri l l  

6.  SET LOVE 31 szt 

139 zł 

7. SET FUTO 36 szt 

139 zł 

8. SET MIX 42 szt 

170 zł 

9. SET MIYAKO 53 szt 

239 zł  


