PLATS
EDAMAME beines de soja

4,70€

Amb sal gruixuda i aroma de trufa blanca / o bé kimuchi

SARADA amanida
Wakame: bol amb alga wakame
6,70€
Alvocat: amb mesclum, rave, wakame ,cruixent de ceba i salsa sisho 8,70€
Salmó: amb alga wakame, goma wakame i salsa sisho
9,70€

YASAI SUPU sopa de verdures, quinoa, làmines de xampinyo i àpit 5,70€
MISOSHIRU sopa miso amb algues wakame i tofu

5,70€

ESPÀRRECS NO TONKATSU espàrrecs cruixents amb tonkatsu 8,70€
GOHAN bol d'arròs blanc/o bé salsa yakiniku

4,70€

CARPACCIO de carn wagyu (Kobe), shitake i foie

14,70€

CEVICHE de vieira, tocs d'alvocat amb salsa de cìtrics

14,70€

GYOZA crestes farcides (4 unitats)
Pollastre, verdures i salsa teriyaki
Gambes, verdures i salsa teriyaki

6,70€
7,70€

EBI NO KIMUCHI (picant)

9,70€

Cues de llagonstins saltejades amb cebetes, espàrrecs verds i kimuchi

TEMPURA
Verdures
Llagostins
Kage age (variat de verdures i llagostins)

7,70€
9,70€
9,70€

YAKISOBA fideus saltejats
9,70€
9,70€
8,70€

Carn i verduretes saltejades
Gambes, sípia i verduretes saltejades
Verdures saltejades amb pasta d'arròs

YAKIMESHI arròs fregit
Gambes, sípia i verduretes

9,70€
9,70€

TORI NO TERIYAKI pollastre saltejat i salsa teriyaki

9,70€

WAKADORI pollastre arrebossat amb maionesa japonesa

8,70€

Carn i verduretes saltejades

TÀRTAR
Salmó amb cítrics i huevas yuzu
Tonyina, alvocat amb salsa sisho i oli de trufa
Peix llimona "hamachi", bolets shitake, oli de tòfona i ikura

12,70€
17,70€
15,70€

MINI HAMBURGUESA (dues peces)
8,70€
7,70€

Carn de Wagyu (Kobe)
Tonyina amb reducció de salsa teriyaki

TATAKI (marcat a la planxa)
17,70€
14,70€

Tonyina, salsa ponzu i sèsam
Salmó, salsa ponzu i sèsam

TEPPANYAKI (marcats a la planxa)
Daus de tonyina amb salsa teriyaki i sèsam
Daus cruixents de salmó amb oli de fum i salsa teriyaki
Filets de vedella amb dues salses: Yakiniku i Goma-Dare
Carn Wagyu (Kobe) amb salsa miso
Tenim carta i soja sense gluten, demaneu-la

Plat recomanat

14,70€
13,70€
15,70€
19,70€
IVA INCLÒS

