
MENU



11 zł

13 zł

19 zł

26 zł

29 zł

34 zł

40 zł



18 szt. / 18 pcs.66 złBrand I

	Futomaki	z	łososiem	i	avocado	6	szt.
 Futomaki with salmon and avocado 6 pcs.
	Futomaki	z	krewetkami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with tempura shrimps and spicy sauce 6 pcs.
	Hosomaki	z	ogórkiem	i	sezamem	6	szt.

 Hosomaki with cucumber and sesame 6 pcs.

26	szt.	/	26 pcs.113 złBrand II

	Futomaki	z	łososiem	i	avocado	6	szt.
 Futomaki with salmon and avocado 6 pcs. 
	Futomaki	z	krewetkami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with tempura shrimps and spicy sauce 6 pcs.
	Rainbow	maki	z	warzywami	5	szt.

 Rainbow maki with vegetables 5 pcs.
	Futomaki	z	łososiem	grillowanym	na	słodko	w	omlecie	6	szt.

 Futomaki with grilled sweet salmon in omelette 6 pcs.
	Nigiri	z	łososiem	3	szt.

  Nigiri with salmon 3 pcs.

29 szt. / 29 pcs.126 złBrand III

	Futomaki	z	łososiem	i	grillowanym	na	słodko	węgorzem	6	szt.
 Futomaki with salmon and grilled sweet eel 6 pcs.
	Uramaki	z	pastą	z	dorady	i	ryby	maślanej	6	szt.
	 Uramaki	with	gilt-head	bream	and	butterfish	paste	6	pcs.
	 	Sashimi	roll	z	krewetką	w	tempurze,	tatarem	z	łososia,	słodkim	
sosem,	skropione	zielonym	tabasco	5	szt.

  Sashimi roll with shrimps in tempura, salmon tartar, sweet sauce and 
green tabasco 5 pcs.
	Futomaki	z	łososiem	grillowany	na	słodko	w	omlecie	6	szt.

 Futomaki with grilled sweet salmon in omelette 6 pcs.
	Hosomaki	z	tuńczykiem	3	szt.

 Hosomaki with tuna 3 pcs.

39	szt.	/	39 pcs.163 złBrand IV

	Uramaki	z	pastą	z	dorady	i	ryby	maślanej	6	szt.
	 Uramaki	with	gilt-head	bream	and	butterfish	paste	6	pcs.
	Futomaki	z	pikantnym	tatarem	z	łososia	6	szt.

 Futomaki with spicy salmon tartar 6 pcs.
	Futomaki	z	łososiem	grillowanym	na	słodko	w	omlecie	6	szt.

 Futomaki with grilled sweet  salmon in omelette 6 pcs.
	Futomaki	z	krewetkami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with tempura shrimps and spicy sauce 6 pcs.
	Futomaki	z	łososiem	i	avocado	6	szt.

 Futomaki with salmon and avocado 6 pcs.
	Hosomaki	z	marynowaną	rzepą	6	szt.

 Hosomaki with pickled turnip 6 pcs.
	Nigiri	z	tuńczykiem	3	szt.

 Nigiri with tuna 3 pcs.

Rolki	przygotowywane	przez	Nas,	są	z	dodatkiem	serka.
All the prepared rolls have a Philadelphia cheese inside.



59	szt.	/	59 pcs.261 złBrand V

	Futomaki	z	łososiem	i	avocado	6	szt.
 Futomaki with salmon and avocado 6 pcs.
	 	Dragon	roll	z	krewetką	w	tempurze	w	środku,	węgorzem	 
grillowanym	na	słodko	na	zewnątrz,	polane	słodkim	sosem,	 
posypane	sezamem	5	szt.

  Dragon roll with tempura shrimps inside and grilled sweet eel on  
top, covered with sweet sauce and sprinkled with sesame 5 pcs.
	Futomaki	z	kalmarami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with calamari in tempura and spicy sauce 6 pcs.
	Futomaki	z	warzywami	w	tempurze	6	szt.

 Futomaki with vegetables in tempura 6 pcs.
	Uramaki	z	tuńczykiem	w	pikantnej	przyprawie	togarashi	6	szt.

 Uramaki with tuna covered in spicy togarashi seasoning 6pcs 
	 	Sashimi	roll	z	krewetkami	w	tempurze,	tatarem	z	łososia,	 
słodkim	sosem	skropione	zielonym	tabasco	8	szt.

  Sashimi roll with shrimps in tempura, salmon tartar, sweet sauce  
and green tabasco 8 pcs.
	Kizumaki	z	łososiem,	serkiem,	słodkim	sosem	i	sezamem	5	szt.

  Kizumaki with Philadelphia cheese inside, covered with salmon,  
sweet sauce and sesame 5 pcs.
	Kizumaki	z	tuńczykiem,	serkiem,	słodkim	sosem	i	sezamem	5	szt.

  Kizumaki with Philadelphia cheese inside, covered with tuna, sweet  
sauce and sesame 5 pcs.
	Futomaki	z	łososiem	grillowanym	na	słodko	w	omlecie	6	szt.

 Futomaki  with grilled sweet salmon in omelette 6 pcs.
	Miniuramaki	z	pikantnym	tatarem	z	łososia	6	szt.

 Miniuramaki with spicy salmon tartar 6 pcs.

51	szt.	/	51 pcs.252 złBrand VI

	Futomaki	z	łososiem	i	avocado	6	szt.
 Futomaki with salmon and avocado 6 pcs.
	Futomaki	z	pikantnym	tatarem	z	łososia	6	szt.

 Futomaki with spicy salmon tartar 6 pcs. 
	Futomaki	z	warzywami	w	tempurze	6	szt.

 Futomaki with vegetables in tempura 6 pcs.
	Futomaki	z	krewetkami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with tempura shrimps and spicy sauce 6 pcs.
	Sashimi	roll	z	trzema	rybami	8	szt.

 Sashimi	roll	with	three	fish	8	pcs.
	 	Sashimi	roll	z	węgorzem	grillowanym	na	słodko,	krewetkami	 
w	tempurze,	posypane	prażonymi	nasionami	8	szt.

  Sashimi roll with grilled sweet eel, tempura shrimps, sprinkled with  
baked seeds 8 pcs.
	 	Caterpillar	z	grillowanym	na	słodko	węgorzem	w	środku,	 
łososiem	i	avocado	na	zewnątrz	5	szt.

 Caterpillar with grilled sweet eel inside, salmon and avocado on top 5 pcs.
	Nigiri	z	tuńczykiem	3	szt.

 Nigiri with tuna 3 pcs.
	Nigiri	z	opalanym	łososiem	i	dressingiem	3	szt.

 Nigiri with smoked salmon and the dressing on top 3 pcs.



15	szt.	/	15 pcs. 37 złBrand IX 

	Futomaki	z	warzywami	6	szt.
 Futomaki with vegetables 6 pcs.
	Hosomaki	z	tykwą	w	tempurze	6	szt.

 Hosomaki with calabash in tempura 6 pcs.
	Nigiri	z	avocado	3	szt.

 Nigiri with avocado 3 pcs.

18 szt. / 18 pcs. 67 złBrand VII

	Futomaki	z	warzywami	w	tempurze	6	szt.
 Futomaki with vegetables in tempura 6 pcs.
	Futomaki	z	krewetkami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with tempura shrimps and spicy sauce 6 pcs.
	Hosomaki	z	tatarem	z	łososia	w	tempurze	6	szt.

 Hosomaki with salmon tartar in tempura 6 pcs.

17 szt. / 17 pcs. 81 złBrand VIII

	Futomaki	z	krewetkami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.
 Futomaki with tempura shrimps and spicy sauce 6 pcs.
	Futomaki	z	grillowanym	na	ostro	łososiem	6	szt.

 Futomaki with grilled spicy salmon 6 pcs.
	Rainbow	maki	z	opalanym	łososiem	i	warzywami	5	szt.

 Rainbow maki with smoked salmon and vegetables 5 pcs.

Dodatki / Sides

	Miseczka	glonów	wakame	goma	150g	
 Wakame  goma algae bowl 150g
	Miseczka	sałatki	kimchi	150g

 Kimchi salad bowl 150g 
	Miseczka	pikantnego	tatara	z	łososia	200g

 Bowl with spicy salmon tartar 200g 
	Miseczka	pikantnego	tatara	z	tuńczyka	200g

 Bowl with spicy tuna tartar 200g 
	 	Miseczka	sałatki	z	paluszków	krabowych	 
z	kawiorem	z	ryby	latającej	200g

	 Crab	sticks	and	flying	fish	caviar	salad	bowl	200g
	 	Miseczka	sałatki	z	gotowanych	krewetek	 
oraz	kawiorem	z	ryby	latającej	200g

 Cooked	shrimps	and	flying	fish	caviar	salad	bowl	200g

13 zł

13 zł

34 zł

40 zł

34 zł

40 zł

Każdy	zestaw	jest	naszą	sugestią,	wybór	należy	do	Państwa:)
Every set is just a suggestion - the choice is Yours :)



Sashimi

	9	szt.	-	do	wyboru	3	rodzaje	ryby	
	 9	pcs.	-	three	types	of	fish	of	choice
	15	szt.	-	do	wyboru	3/5	rodzajów	ryby
	 15	pcs.	-	three	or	five	types	of	fish	of	choice	
	25	szt.	-	do	wyboru	5	rodzajów	ryby	

 25	pcs.	-	five	types	of	fish	of	choice

40 zł

75 zł

105 zł

Nigiri

	 	Nigiri	z	tamago/avocado/grzybkami	shitake	3	szt.
 Nigiri with tamago/avocado/shitake mushrooms 3 pcs.
	 	Nigiri	z	łososiem/rybą	maślaną	3	szt.
	 Nigiri	with	salmon/butterfish	3	pcs.
	 	Nigiri	z	tuńczykiem/doradą/gotowaną	krewetką/ośmior-
nicą/węgorzem/opalanym	łososiem	i	dresingiem	3	szt.

  Nigiri with tuna/gilt-head bream/ cooked shrimp/octopus/eel  
smoked salmon and dressing 3 pcs.
	 	Nigiri	z	hamachi/małżami	św.	Jakuba	3	szt.

 Nigiri with hamachi/st. Jacobs scallops 3 pcs.
	 	Nigiri	z	łososiem,	grillowanym	na	słodko	węgorzem	 
i	avocado	3	szt.

 Nigiri with salmon, grilled sweet eel and avocado 3 pcs.

11 zł

13 zł

19 zł

26 zł

34 zł

Sashimi roll

	Sashimi	roll	z	warzywami	8	szt.
 Sashimi roll with vegetables 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	łososiem/	rybą	maślaną	/	 
pikantnym	tatarem	z	łososia	8	szt.

  Sashimi	roll	with	salmon/	butterfish	/	spicy	salmon	tartar	8	pcs.
	 	Sashimi	roll	z	grillowaną	na	ostro	lub	słodko	 
łososiem/	rybą	maślaną	8	szt.

  Sashimi	roll	with	grilled	spicy	or	sweet	salmon/	butterfish	8	pcs.
	 	Sashimi	roll	z	pikantnym	tatarem	z	łososia,	 
krewetkami	w	tempurze,	polane	słodkim	sosem,	 
skropiony	zielonym	tabasco	8	szt.

  Sashimi roll with shrimps in tempura, salmon tartar, sweet  
sauce and green tabasco 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	gillowanym	na	słodko	węgorzem,	
	 krewetkami	w	tempurze,	posypane	nasionami		8	szt.
  Sashimi roll with grilled sweet eel, tempura shrimps, sprinkled 

with baked seeds 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	tuńczykiem	w	pikantnej	przyprawie	togarashi	8	szt.

 Sashimi roll with tuna in spicy togarashi seasoning 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	pikantnym	tatarem	z	tuńczyka	8	szt.

 Sashimi roll with spicy tuna tartar 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	łososiem	gravlax	8	szt.

 Sashimi roll with gravlax salmon 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	sałatką	z	paluszków	krabowych	8	szt.

 Sashimi roll with crab sticks salad 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	sałatką	z	krewetek/małży	św.	Jakuba	8	szt.

 Sashimi roll with shrimps/ St. Jacobs scallops salad 8 pcs.
	 	Sahimi	roll	z	krewetkami/	kalmarami	w	tempurze	 
i	pikantnym	sosem	8	szt.

  Sashimi roll with tempura shrimps/ tempura calamari and spicy 
sauce 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	krewetkami	gotowanymi/	grillowanymi	na	
słodko	lub	ostro	8	szt.	

  Sashimi roll with cooked shrimps/ grilled sweet or spicy shrimps 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	trzema	rodzajami	ryb	8	szt.
	 Sashimi	roll	with	three	types	of	fish	8	pcs.	
	 	Sashimi	roll	z	doradą/krewetkami/	ośmiornicą	smażonymi	
na	maśle	z	czosnkiem	i	zielonym	pieprzem	8	szt.

  Sashimi roll with gilt-head bream/shrimps / octopus cooked on 
butter with garlic and green pepper 8 pcs.
	 	Sashimi	roll	z	łososiem	i	grillowanym	na	słodko	węgorzem	8	szt.

 Sashimi roll with salmon and grilled sweet eel 8 pcs.
	 		Sashimi	roll	z	małzami	św.	Jakuba	flambirowanymi	 
na	winie	śliwkowym	6	szt.

 Sashimi roll with St. Jakub scallops flambéed on wine - Choya 6 pcs.

19 zł

34 zł

34 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

34 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł



Hosomaki

	 	Hosomaki	z	tykwą/ogórkiem	i	sezamem/rzepą/avocado	6	szt.
 Hosomaki with calabash/cucumber and sesame/turnip/avocado 6 pcs.
	 	Hosomaki	z	łososiem/rybą	maślaną/	paluszkiem	 
krabowym/	pikantnym	tatarem	z	łososia	6	szt.

  Hosomaki	with	salmon/butterfish/	crab	stick/	spicy	salmon	
tartar 6 pcs.
	 	Hosomaki	z	tuńczykiem/gotowaną	krewetką/ 
pikantnym	tatarem	z	łososia	w	tempurze	6	szt.

  Hosomaki with tuna/cooked shrimp/spicy salmon tartar  
in tempura 6 pcs.

11 zł

13 zł

19 zł

Futomaki/Uramaki

	 	Futomaki	z	warzywami	6	szt.
 Futomaki with vegetables 6 pcs.
	 	Futomaki	z	warzywami	w	tempurze	6	szt.

 Futomaki with vegetables in tempura 6 pcs.
	 	Futomaki	z	paluszkiem	krabowym	6	szt.

 Futomaki with crab stick 6 pcs.
	 	Futomaki	z	łososiem	i	avocado	6	szt.

 Futomaki with salmon and avocado 6 pcs.
	 	Futomaki	z	ośmiornicą	na	maśle	z	czosnkiem	 
i	zielonym	pieprzem	6	szt.

  Futomaki with octopus cooked on butter with garlic and green 
pepper 6 pcs.
	 	Futomaki	z	rybą	maślaną	6	szt.
	 Futomaki	with	butterfish	6	pcs.
	 	Futomaki	z	pikantnym	tatarem	z	łososia	6	szt.

 Futomaki with spicy salmon tartar 6 pcs.
	 	Futomaki	z	pasta	z	dorady	i	ryby	maślanej	6	szt.
	 Futomaki	with	gilt-head	bream	and	butterfish	paste	6	pcs.
	 	Futomaki	z	grillowanym	na	słodko	lub	ostro	łososiem	6	szt.	

 Futomaki with grilled sweet or spicy salmon 6 pcs.
	 	Futomaki	z	grillowaną	na	słodko	lub	ostro	rybą	 
maślaną	6	szt.

	 Futomaki	with	grilled	sweet	or	spicy	butterfish	6	pcs.
	 	Futomaki	z	grillowanymi	na	słodko	lub	ostro	 
krewetkami	6	szt.

 Futomaki with grilled sweet or spicy shrimps 6 pcs.
	 	Futomaki	z	tuńczykiem	6	szt.

 Futomaki with tuna 6 pcs.
	 	Futomaki	z	trocią	wędrowną	6	szt.

 Futomaki with sea trout 6 pcs.
	 	Futomaki	z	łososiem	gravlax	6	szt.

 Futomaki with gravlax salmon 6 pcs.
	 	Futomaki	z	krewetkami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with tempura shrimps and spicy sauce 6 pcs.
	 	Futomaki	z	kalmarami	w	tempurze	i	pikantnym	sosem	6	szt.

 Futomaki with tempura calamari and spicy sauce 6 pcs.
	 	Futomaki	z	hamachi	6	szt.

 Futomaki with hamachi 6 pcs.
	 		Futomaki	z	pikantnym	tatarem	z	tuńczyka	6	szt.

 Futomaki with spicy tuna tartar 6 pcs.
	 		Futomaki	z	grillowanym	na	słodko	węgorzem	6	szt.

 Futomaki with grilled sweet eel 6 pcs.
	 		Futomaki	z	doradą	6	szt.

 Futomaki with gilt-head bream 6 pcs.
	 		Futomaki	z	małzami	św.	Jakuba	flambirowanymi	na	
winie	śliwkowym	6	szt.

 Futomaki with St. Jakub scallops flambéed on wine - Choya 6 pcs.
	 		Futomaki	z	grillowaną	na	słodko	lub	ostro	doradą	6	szt.

 Futomaki with grilled sweet or spicy gilt-head bream 6 pcs.
	 		Futomaki	z	tuńczykiem	w	pikantnej	przyprawie	togarashi	6	szt.

 Futomaki with tuna in spicy togarashi seasoning 6 pcs.
	 		Futomaki	z	krabem	soft	shell	6	szt.

 Futomaki with soft shell crab 6 pcs.
	 		Delida	Roll	-	futomaki	z	warzywami	w	tempurze	z	dodatkiem	
pikantnego	tatara	z	łososia	i	kizami	wasabi	6	szt.

  Delida roll - futomaki with vegetables in tempura, salmon tartar 
and kizami wasabi on top 6 pcs.

13 zł

19 zł

19 zł

26 zł

29 zł

26 zł

26 zł

26 zł

26 zł

26 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

34 zł

29 zł

34 zł

29 zł

34 zł

29 zł

29 zł

40 zł

29 zł



Rainbow maki

	 		Kizumaki	z	łososiem,	serkiem,	polane	słodkim	sosem,	 
posypane	sezamem	5	szt.

  Kizumaki with Philadelphia cheese inside, covered with  
salmon, sweet sauce and sesame 5 pcs. 
	 		Kizumaki	z	tuńczykiem,	serkiem,		polane	słodkim	 
sosem,	posypane	sezamem	5	szt.

  Kizumaki with Philadelphia cheese inside, covered with tuna, 
sweet sauce and sesame 5 pcs.
	 		Rainbow	maki	z	krewetkami	gotowanymi	w	środku,	 
opalanym	łososiem	i	dressingiem	na	zewnątrz	5	szt.

    Rainbow maki with cooked shrimps inside and smoked  
salmon and dressing on top 5 pcs.
	 		Rainbow	maki	z	łososiem	w	środku,	opalanym	 
tuńczykiem,	posypane	porem,	skropione	zielonym	 
tabasco	na	zewnątrz	5	szt.

  Rainbow maki with salmon inside, smoked tuna, sprinkled leek 
and green tabasco on top 5 pcs.
	 		Rainbow	maki	z	krewetkami	gotowanymi	w	środku,	 
trzema	rodzajami	ryb	na	zewnątrz	5	szt.

  Rainbow maki with cooked shrimps inside and three types  
of	fish	on	top	5	pcs.
	 		Dragon	roll	z	krewetką	w	tempurze	w	środku,	 
węgorzem	grillowanym	na	słodko	na	zewnątrz,	 
polane	słodkim	sosem,	posypane	sezamem	5	szt.

  Dragon roll with tempura shrimps inside and grilled sweet eel on 
top, covered with sweet sauce and sprinkled with sesame 5 pcs.
	 		Caterpillar	z	grillowanym	na	słodko	węgorzem	 
w	środku,	łososiem	i	avocado	na	zewnątrz	5	szt.

  Caterpillar with grilled sweet eel inside, salmon and avocado 
on top 5 pcs.
	 		Rainbow	maki	z	krewetkami	w	tempurze	w	środku,	
opalanym	pikantnym	tatarem	z	łososia,	sosem	mayo	
oraz	glonami	goma	na	górze	8	szt. 

  Rainbow maki with tempura shrimps inside, smoked spicy 
salmon tartar, mayo sauce and goma algae on top 8 pcs.

19 zł

26 zł

29 zł

29 zł

34 zł

34 zł

34 zł

40 zł

Gunkan maki

	 	Gunkan	maki	z	pikantnym	tatarem	z	łososia	2	szt.
 Gunkan maki with spicy salmon tartar 2 pcs.
	 	Gunkan	maki	z	pikantnym	tatarem	z	tuńczyka	2	szt.

 Gunkan maki with spicy tuna tartat 2 pcs.
	 	Gunkan	maki	z	grillowanym	na	słodko	węgorzem	2	szt.

 Gunkan maki with grilled sweet eel 2 pcs.
	 	Gunkan	maki	z	kawiorem	z	ryby	latającej/kawiorem	 
z	łososia	2	szt.

 Gunkan	maki	with	flying	fish	caviar/salmon	caviar	2	pcs.
	 	Sake	ikura	z	kawiorem	z	łososia	oraz	żółtkiem	 
przepiórczym,	zawinięte	w	łososia	2	szt.

  Sake ikura with salmon caviar and quail yolk inside  
wrapped in salmon 2 pcs.

29 zł

34 zł

34 zł

34 zł

40 zł



  Miso 
Tradycyjna	japońska	zupa	życia,	 
sporządzana	na	bazie	bulionu	dashi	oraz	 
pasty	sojowej,	podawana	z	łososiem,	 
grzybkami	shitake,	glonami,	szczypiorkiem	
oraz	tofu

  Traditional Japanese soup, based on dashi broth  
and soya paste, served with salmon, shitake  
mushrooms, algae, chive and tofu

16 zł

	Tom	Yum	Kung	 
Pikantna,	aromatyczna	zupa	z	dodatkiem	
krewetek,	grzybków	shitake,	mleczka	
kokosowego,	czerwonej	cebuli	 
oraz	kolendry
Spicy soup with shrimps, shitake mushrooms, 
coconut milk, red onion and coriander

22 zł

Zupy / Soups

Przystawki / Starters

	 		Vege	Tempura	-	warzywa	w	tempurze
 Vege Tempura - vegetables in tempura
	 		Ebi	Tempura	-	krewetki	w	tempurze

 Ebi tempura - shrimps in tempura
	 		Tataki	z	tuńczyka	-	delikatne,	opiekane	kawałki	 
tuńczyka	obtoczone	w	sezamie

 Tuna tataky - toasted tuna chunks covered in sesame

20 zł

30 zł

30 zł

Dania dla dzieci / Kids menu

	 		Nugettsy	z	kurczaka	podawane	z	ryżem	basmati	 
i	sałatką

 Chicken nuggets served with basmati rice and salad 
	 		Łosoś	grillowany	w	sosie	teriyaki	podawany	z	ryżem	
basmati	i	sałatką

  Grilled salmon in sweet teriyaki sauce served with basmati 
rice and salad

20 zł

22 zł

Pierożki gyoza - gotowane na parze
Gyoza  - steamed

	 		z	dodatkiem	siekanych	krewetek,	marchwi	oraz	pora
 With chopped shrimps, carrot and leek
	 		z	szarpaną	kaczką	z	dodatkiem	cebuli,	czosnku	oraz	
imbiru

 With pulled duck, onion, garlic and ginger
	 		wegetariańskie	z	dodatkiem	kapusty	pekińskiej,	
	 grzybków	shitake	oraz	tofu
 Veggie with cabbage, shitake mushrooms and tofu

26 zł

21 zł

17 zł

Sałatki / Salads

	 		Wakame	-	mieszanka	sałat	z	dodatkiem	glonów	 
wakame,	marchwi,	ogórka	,	posypana	sezamem,	 
skropiona	dressingiem

  Wakame - salad mix with algae, carrot, cucumber,  
seasoned with sesame and dressing
	 		Edamame	-	strąki	młodej	soi	podawane	
	 z	solą	morską	oraz	nitkami	chilli
  Edamame	beans	served	with	sea	salt	and	chilli	filaments
	 		Ebi	sarada-	mieszanka	sałat	z	dodatkiem	krewetek	 
smażonych	na	maśle	z	czosnkiem	i	zielonym	pieprzem

  Salad mix with addition of shrimps fried on a butter with garlic 
and green pepper

17 zł

12 zł

25 zł



Dania główne / Main dishes

	 	Maguro	stek	-	Grillowana	polędwica	z	tuńczyka	podana	 
z	sałatką	z	sosem	ponzu	oraz	ryżem	basmati

  Grilled loin of tuna served with salad with ponzu sauce and 
basmati rice

	 	Pad	thai		-	Makaron	ryżowy	smażony	z	jajkiem,	 
sałatą	pak	choi,	kiełkami	mung	z	dodatkiem	 
krewetek/kurczaka/tofu	podawany	z	orzeszkami	 
ziemnymi,	dymką	oraz	limonką

  Pad thai - a Thai dish consisting of noodle rice fried with egg, 
pak choi, mung bean sprouts with addition of shrimps/ 
chicken/tofu served with peanuts, green onion and lime
	 	Chow	mein	-	makaron	chow	mein	z	wooka	 
podany	z	wołowiną/wieprzowiną	oraz	warzywami	

 Stir fried noodles and vegetables with addition of pork/beef
	 	Unagi	-		pieczony	węgorz	w	sosie	teriyaki,	podawany	 
z	ryżem	basmati,	różowym	imbirem	oraz	sałatką	goma

  Grilled sweet eel in teriaky sauce served with basmati rice, 
pickled	ginger	and	goma	algae	salad 

59 zł

38/34/30 zł

35 zł

44 zł

Napoje zimne / Soft drinks

	 	coca-cola,	coca-cola	zero,	fanta,	sprite,	tonic	0,25	l	
	 	woda		0,33	l
		acqua	panna/s.	pellegrino	0,75	l		
	 	sok	jabłkowy	tłoczony	0,25	l
		sok	świeżo	wyciskany	0,2	l
		lemoniada	0,3	l
		nektary:	mango,	liczi,	woda	kokosowa	0,33	l
		napój	aloesowy	0,24	l

6 zł
6 zł

15 zł
7 zł

12 zł
11 zł 
12 zł
10 zł

Desery / Dessert

	 	Aksamitny	deser	kokosowy	podawany	z	musem	 
z	owoców	sezonowych	oraz	płatkami	migdałowymi	

  Coconut dessert served with seasonal fruits mousse  
and almond flakes
	 	Waniliowy	pudding	z	tapioki	podawany	z	musem	 
czekoladowym	oraz	sosem	na	bazie	owoców	sezonowych

  Vanilla tapioca pudding, served with chocolate mousse and 
seasonal fruits sauce

15 zł

 

15 zł

Kawy / Coffee 

	 	Kawa
		Espresso	doppio		
		Latte	macchiato
		Cappuccino

6 zł
8 zł

12 zł
10 zł

Herbaty / Tea 

	 	Organic	sencha	-	klasyczna	zielona	herbata
		Genmaicha	-	zielona	herbata	z	dodatkiem	prażonego	
ryżu
		Jasmine	downy	pearls	-	ręcznie	zwijane	kulki	jaśminu
		White	orchard	-	mieszanka	białej	i	zielonej	herbaty	 
z	dodatkiem	melona	i	brzoskwini
		Cherry	lemon		-	zielona	herbata	z	dodatkiem	wiśni	 
i	cytryny	
		Marrakesh	mint	-	zielona	herbata	z	dodatkiem	mięty
		Ceylon	Kenilworth	-	klasyczna	czarna	herbata

12 zł
12 zł

12 zł
12 zł

12 zł

12 zł
12 zł



Piwa 0,33 l / beers 0,33 l

	 		Sapporo
			Kirin
   Asahi
	 		Żywiec
			Żywiec	bezalkoholowy
			Ginga	Kogen
			Iki	yuzu
			Iki	ginger

12 zł
12 zł
12 zł
10 zł

9 zł
15 zł
15 zł
15 zł

Wina śliwkowe 0,1 l / Plum wines 0,1l

	 		Choya	original
			Choya	dry

12 zł
17 zł

Sake 0,2/0,3 l

	 		Nihonshu	 29/45 zł

Wina musujące / Sparkling wines

	Delapierre	Tradicion	Brut	Cava	Hiszpania	0.75	l
	Montelliana	Prosecco	Spumante	Włochy	0.2	l	
	Montelliana	Prosecco	Spumante	Włochy	0.375	l
	Montelliana	Prosecco	Spumante	Włochy	0.75	l
	Champagne	Lanson	Black	Brut	Francja	0.375	l
	Champagne	Lanson	Black	Brut	Francja	0.75	l

93 zł
25 zł
93 zł

122 zł
160 zł
260 zł

Wina białe 0.15/0.75 l / White wines 0.15/0.75 l

	Glarima	Bianco	Chardonnay	Gewurztraminer	Hiszpania
	Villa	Wolf	Gewurztraminer	Pfalz	Niemcy	
	Dr.	Loosen	Riesling	Mosel	Niemcy
	La	Pierrelee	Chablis	AOC	Francja
	Louis	Latour	Chardonnay	Ardeche	IGP	Francja
		Mount	Vernon	Sauvignon	Blanc	Marlborough	 
Nowa	Zelandia	

11/55 zł
19/95 zł
19/95 zł

27/135 zł
22/110 zł

25/125 zł

Wina czerwone 0.15/0.75 l / Red wines 0.15/0.75 l

	Glarima	Tinto	Merlot	Tempranillo	Hiszpania	
		Marques	de	Riscal	Proximo	Rioja	DOCa	Hiszpania	
		Il	Pumo	Primitivo	Salento	IGP	Włochy

11/55 zł
16/80 zł
17/85 zł



Poznań, ul. Strzeszyńska 89/91
tel. +48 733 889 889

Pon - Sob: 12 - 22
Niedziela: 12 - 21

www.brandsushi.pl

Przyjmujemy również zamówienia z dowozem lub odbiorem osobistym.


