MENÚ MIGDIA
PRIMERS / PRIMEROS
SARADA amanida d’alvocat, mesclum, wakame, salsa de sèsam / ensalada de aguacate, mezclum, wakame, salsa de sésamo
YAKISOBA fideus saltejats amb vedella i verdures / fideos salteados con ternera y verduras
TORI NO TERIYAKI pollastre saltejat amb salsa teriyaki / pollo salteado con salsa teriyaki
GYOZAS (6u) de pollastre i verdures amb salsa ponzu / de pollo y verduras con salsa ponzu
TÀRTAR DE TONYINA (+5,50€) marinat amb soja i base d’alvocat / marinado con soja y base de aguacate
SEGONS / SEGUNDOS
WAGYU BURGERS (3u) a la planxa amb pa gwa bao i maionesa japonesa / a la plancha con pan gwa bao y mayonesa japonesa
TEMPURA MIXTA de verdura i llagostins amb salsa tsuyu / de verdura y langostinos con salsa tsuyu
ESPÀRRECS NO TONKATSU cruixents amb salsa japonesa afruitada/ crujientes con salsa japonesa afrutada
URAMAKI DORI foie micuit i alvocat, melmelada de figues i ceba cruixent / foie micuit y aguacate, mermelada de higos y cebolla crujiente
URAMAKI QUEEN (+2,50€) llagostí tempuritzat, formatge, cobert de tataki de salmó / langostino tempurizado, queso, cubierto de tataki de salmón
FUTOMAKI TOKYO tempuritzat de formatge, salmó i alvocat / tempurizado de queso, salmón y aguacate
POSTRE del dia o CAFÈ
* Preu per persona 19,70€ (IVA inclòs) / Precio por persona 19,70€ (IVA incluido)

* BEGUDES copa de vi, cervesa, aigua o refresc / copa de vino, cerveza, agua o refresco

MENÚ DEGUSTACIÓ
EDAMAME TRUFAT beines de soja trufades amb sal maldon / vainas de soja trufadas con sal maldon
GYOZAS de pollastre i verdures amb salsa ponzu / de pollo y verduras con salsa ponzu
YAKISOBA fideus saltejats amb vedella i verduretes / fideos salteados con ternera y verduras
TEMPURA de verdura variada amb salsa tsuyu / de verdura variada con salsa tsuyu
NIGUIRI TUNA tonyina amb foie flamejat i reducció de P.X. / atún con foie flambeado y reducción de P.X.
TEMPUMAKI tempuritzat de formatge cremós amb tàrtar de salmó / tempurizado de queso con tartar de salmón
SUSHI variat de 12 peces / variado de 12 piezas
POSTRE o CAFÈ plàtan tempuritzat amb canyella i mel / plátano tempurizado con canela y miel
Preu per persona 29,70€ (IVA inclòs) / Precio por persona 29,70€ (IVA incluido)
* Menú per compartir cada 2 persones / * Menú para compartir cada 2 personas
* Begudes no incloses / * Bebida no incluida

