sushi bar
entrants
1 sopa miso

5,40

2 edamame togarashi

4,50

brou japonès amb miso, tofu blanc (pasta de soja fermentada i salada) i wakame
beines de soja saltejades amb oli de sèsam i espècies

3 amanida d’algues

8,50

4 amanida verda oriental

7,20

mesclum, raves amb algues marinades, tonyina marinada amb sèsam,
soja i cafè, mango i vinagreta de fruits vermells
mesclum, pastanaga, rave, tirabec, col xinesa, tomàquet,
alga nori, xerris, edamame i vinagreta de sèsam

5 poke bowl de salmó

10,50

6 maguro tartar

12,75

7 kaisen yakisoba

10,75

8 toriniku yakisoba

10,25

9 yaki udon

10,15

10 maguro tataki

13,95

arròs, salmó, verdures al vapor i algues
tàrtar de tonyina i alvocat
fideus fins de blat saltats al wok, calamar, gambes, surimi, verdures i salsa yakisoba
fideus fins de blat saltats al wok, pollastre, col kale, ceba, xiitake
i salsa tonkatsu
fideus gruixuts de blat saltats amb tonyina, verdures, soja i salsa yakisoba
llom de tonyina arrebossat amb sèsam i salsa de soja

11 ebi tempura

8,90

12 takoyaki

8,60

llagostins arrebossats amb panko
bunyols de pop arrebossats i servits amb maionesa kewpie

13 gyozes de pollastre

6,50

saquets de pasta de blat arrebossats i farcits de verdures i pollastre

14 gyozes vegetals

6,30

15 gyozes d’ànec

6,60

16 gyozes de porc

6,50

17 gyozes de llagostí

6,80

hosomaki

enrotllat d’arròs amb fulla d’alga nori per fora farcit amb un sol ingredient

6 peces

18 avokado maki alvocat
19 suzuki maki llobarro
20 shake maki salmó
21 teka maguro maki
22 unagi maki

5,35
7,10
6,55
7,35
8,00

tonyina

anguila

futomaki
enrotllat d’arròs amb fulla d’alga nori per fora farcit
amb diversos ingredients

5 peces

10 peces

23 green futomaki

6,75

12,55

24 kari kari maki

7,25

13,50

25 wabi-sabi maki

8,55

16,25

26 chaibu hotate

8,75

16,50

pastanaga, alvocat, espàrrec, xiitake confitat
salmó, cranc, alvocat, xips de ceba, toc de picant
tonyina, salmó, espàrrec, xiitake confitat
vieira, cibulet, cogombre, tobikko i mesclum

uramaki

enrotllat d’alga nori amb arròs per fora amb més d’un ingredient

8 peces

27 karai shake maki

8,75
9,25
9,55
8,00
10,00

salmó, cogombre, toc de picant

28 ikigai shake mango salmó, mango, formatge cremós
29 karai maguro maki tonyina, alvocat, toc de picant
30 wakame maki alga wakame, alvocat, mango, cogombre
31 spicy tuna tonyina, kimchi, alvocat, togarashi

tokubetsu maki
uramaki especial

8 peces

32 california

9,85

cranc, alvocat, cogombre, formatge crema
i masago (ous de peix capellan)

33 ebi ten maki llagostí panko, toc picant, alvocat, cranc,

12,10

34 soukai shake cranc, formatge cremós, mango, alvocat,

13,00

35 okinawa llagostins panko, formatge cremós, surimi,

15,00

36 miyagi llagostins cuits, salmó, cibulet, cobert amb

16,00

37 yamagushi tataki tonyina, ceba vermella

15,00

tobiko (ous peix volador)
cobert amb salmó fumat

cobert amb salmó, tonyina i llobarro

peix blanc flamejat i un toc de maionesa de wasabi
marinada, alvocat i fils de xili

tempura maki

enrotllat d’arròs amb fulla d’alga nori per fora farcit
amb diversos ingredients

5 peces

10 peces

38 ikigai futomaki

9,25

17,20

39 boketo tempura

8,95

16,50

40 toriniku

8,50

16,00

41 ahimu chizu

9,75

18,50

salmó, llagostí, cibulet, alvocat amb salsa d’anguila
llagostí panko, formatge cremós, alvocat,
cranc amb maionesa kimchi
pollastre teriyaki, formatge brie alvocat
amb maionesa kimchi
foie gras, formatge de cabra, alvocat, ceba
caramel·litzada amb reducció Pedro Ximénez

nigiri
peix fresc filetejat servit amb una bola d’arròs en forma de canoa

2 peces

42
43
44
45
46
47
48

shake salmó
maguro llom de tonyina
unagui anguila
suzuki llobarro
hokkigai cloïssa vermella
ebi llagostí
moriawase 12 peces

4,80
6,40
5,25
5,75
4,60
4,20
22,00

sashimi

peix cru tallat finament a l’estil japonès

3 peces

49 shake salmó
50 maguro llom de tonyina
51 suzuki llobarro

6,10
6,85
6,40

9 peces

52 moriawase combinació de sashimi

16,80

3 peces de salmó, 3 peces de tonyina i 3 peces de peix blanc

combinats sushi
10 peces

53 box vegetal

8,00

4 wakame maki, 3 avocado maki, 3 cogombre maki

54 box shake

14,00

55 box maguro

15,00

56 box mixte

16,00

4 karai shake, 3 hosomaki shake, 3 nigiri shake
4 karai maguro, 3 hosomaki maguro, 3 nigiri maguro
4 karai shake, 4 karai maguro, 1 nigiri shake, 1 nigiri maguro

12 peces

57 green & wakame

11,55

58 kari & maguro

16,50

59 ikigai & maguro

17,00

60 california & ebi ten

17,50

5 green futomaki, 4 wakame maki, 3 avocado maki
5 kari kari maki, 4 karai maguro, 1 nigiri shake, 1 nigiri maguro, 1 nigiri unagi
4 ikigai shake mango, 4 karai maguro, 2 nigiri shake, 2 nigiri maguro
4 california, 4 ebi ten maki, 2 nigiri salmó, 2 nigiri tonyina

22 peces

61 combo box

32,00

4 california, 4 ikigai shake mango, 4 ebi ten maki, 4 karai maguro
2 nigiri shake, 2 nigiri maguro, 2 nigiri unagi

postres
62 duo daifuku mochi (1 peça)

3,60

63 pastís de xocolata amb mousse de coco

3,95

64 pastís ninjin

3,95

65 pastís orenji

3,95

66 copa de gelat

3,95

67 terrina de xia, coco i guaiava

3,95

pasta d’arròs farcida a escollir: maduixa, xocolata o de té verd

pastís de pastanaga amb un toc de canyella i cobert de crema
pastís de taronja 100% natural (sense farina, llet ni mantega)
xocolata, llimona, iogurt i fruits del bosc, mango, maduixa vainilla, te verd
infusió de llet de coco amb xia i guaiaba

iva inclòs

begudes i vins
refrescs
aigua 1/2 l.
aigua 1 l.

1,90

aigua amb gas imperial 1/2 l.

2,10

lipton ice tea

2,25

pepsi / pepsi max

2,40

tònica schweppes
schweppes de llimona o taronja

2,30

2,50

2,25

cafeteria
cafè
cafè doble

1,35

tallat
cafè amb llet

1,40

cigaló

2,30

trifàsic

2,50

americà
capuccino

1,50

1,85
1,50

2,45

cerveses
nacionals

san miguel especial 33cl.

2,85

radler (clara) 33cl.

2,40

san miguel 0,0 33cl.

2,60

san miguel sense gluten 33cl.

2,75

japoneses

asahi super dry 5% alc. · 33cl.

3,50

sapporo 4,7% alc. · 33cl.

3,50

kirin 5% alc. · 33cl.

3,50

sakes

beguda japonesa de fort sabor elaborada a partir d’aigua de manantial on es cou i es
fermenta l’arròs després de la seva sacarificació (conversió en sucre) amb un fons anomenat
koji. conté un índex aproximat del 14% d’alcohol i es pot servir fred o calent (de 8 a 60ºC).

hana awaka 6% alc. · 250ml.

11,00

yamada nishiki 14% alc. · 300ml.

11,00

shogun 14,5% alc. · 180ml.

10,00

kikumasamune tokusen taruzake 15% alc. · 300ml.

12,00

vins i caves
copa

ampolla

caganiu 11% alc.

2,80

13,95

rda sepo 11.5% alc.

3,05

15,10

pontellón 2020 12,5% alc.

3,40

16,95

la caprichosa 2020 13,5 alc.

3,40

16,90

caganiu 12% alc.

2,80

13,95

les ullones 2020 13% alc.

2,95

14,50

caganiu 12,5% alc.

2,80

13,95

ulls negres 14% alc.

3,05

15,20

martínez lacuesta criança 2016 13,25% alc.

3,70

18,50

3,30

16,95

blancs
celler vinyes de la martina · d.o. penedès
xarel·lo, macabeu i parellada
fresc, afruitat i molt agradable en boca
celler raventós d’alella · d.o. alella
100% xarel·lo
fresc, equilibrat i lleuger
celler tollodouro · d.d. penedès
albariño
cítric, equilibrat i amb un punt salí
celler palacio de bornos · d.o. rueda
verdejo sobre lies
estructurat, untuós, equilibrat i amb un post gust llarg

rosats
celler vinyes de la martina · d.o. penedès
merlot
fresc, afruitat i molt agradable en boca
celler familia oliveda · d.o. empordà
garnatxa negra
aromes de fruita fresca i agradable amargor final

negres
celler vinyes de la martina · d.o. penedès
merlot i ull de llebre
càlid, amb cos i molt equilibrat
celler raventós d’alella · d.o. alella
garnatxa negra
viu, sedós i de llarga persistència
celler martínez lacuesta · d.o. rioja
ull de llebre
saborós, carnós i especiat

cava

pere ventura brut reserva 2018 12% alc.
celler raventós i blanc · d.o. cava
xarel·lo, macabeu i parellada
suau, fresc i discret

iva inclòs

