MEnu

Róg ulic Starodębskiej i Okrzei, 87-800 Włocławek
tel. 784 606 496, dostawa: 54 425 11 04

Szanowni goście!
Dziękuję że zdecydowaliście się odwiedzić restaurację YAKIBAR! SUSHI.
Pragniemy ugościć Was tak, abyście opuścili nas już na nowo spragnieni naszych potraw.
Jeżeli odwiedzacie nas pierwszy raz - nie zawahajcie się poinformować o tym obsługę,
by pomóc nam jak najlepiej wprowadzić się w kulinarny świat sushi.
Jeśli nie znajdziecie Państwo swoich ulubionych dań w tej karcie,
nie oznacza to wcale, że ich nie przygotujemy.
Przeciwnie - z radością damy się zainspirować Waszym gustom.
TABELA ALERGENÓW znajduje się na ostatniej stronie niniejszego menu.
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SKŁADNIKÓW naszych dań oraz półproduktów i ich gramatury
są dostępne u obsługi na Wasze życzenie.
Z uwagi na bliskie towarzystwo różnych składników wszystkie potrawy
w naszej restauracji mogą zawierać śladowe ilości poniższych alergenów:
RYB, SKORUPIAKÓW, GLUTENU, SOI I SEZAMU.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat atmosfery naszego
lokalu, obsługi, a w szczególności jedzenia.
Smacznego!
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YAkiE PrZyStAWki!
ZUPA TAJSKA
Specjalność YAKIBARU! Zupa z mleczkiem kokosowym w tajskim
stylu z wegetariańskimi lub krewetkowymi chrupiącymi pierożkami
gyoza i szczypiorkiem.
mała (2 pierożki*) 250 ml ................................................................... 9 zł
duża (5 pierożków*) 300 ml ............................................................. 10 zł
*wariant z pierożkami z krewetkami ....................................................................... 13/17 zł

ZUPA MISO
Klasyczny japoński wegetariański zastrzyk protein i witamin,
podawana z serem tofu, glonami wakame i szczypiorkiem.
Wegetariańska lub z kawałkami łososia*.
mała 250 ml ............................................................................................ 9 zł
duża 300 ml .......................................................................................... 10 zł
*opcja z łososiem .......................................................................................................... 10/15 zł

EDAMAME .............................................................. 7 zł
Świeże fasolki młodej soi w soli i szczypiorku. 50 g

SAŁATKA WAKAME ............................................... 9 zł
Orzeźwiająca sałatka z glonów wakame i ogórkami z naszym
firmowym sosem SUNOMONO i sezamem. 70 g

KREWETKI W TEMPURZE .................................. 27 zł
Trzy krewetki tygrysie smażone w tempurze, podawane z naszym
firmowym sosem tajskim. 100 g

MIĘKKOSKORUPKOWY KRAB W TEMPURZE .. 27 zł
Krab w miękkiej skorupce usmażony w tempurze, podawany
z naszym firmowym sosem tajskim. 100 g

TOFU TEMPURA ................................................. 12 zł
Kawałki sera tofu usmażone w tempurze, podawane z odrobiną
wakame i naszym firmowym sosem sunomono. 150 g

VEGE TEMPURA ................................................. 12 zł
Szałasik z miksu drobno siekanych warzyw usmażonych w tempurze.
120 g

GYOZA VEG ......................................................... 12 zł
Wegetariańskie pierożki gyoza usmażone w głębokim tłuszczu.
5 sztuk

KALAMARI .............................................................19 zł
kawałki kalmarów w pikantnej panierce w stylu Kentucky,
podawane z sosem BBQ. 100 g

SHAO MAI EBI .................................................... 15 zł
Pierożki w stylu shao – mai z nadzieniem z krewetek, warzyw i tapioki.
3 sztuki
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YAkiE SusHI

Wybór najciekawszych pozycji z naszego asortymentu

KALAMARI SAN................................................... 25 zł
Nasz Kentucky kalmar z sosem tajskim i avokado
w 3 wariacjach: szczypior, sezam i sichimi chili, 9 sztuk.

GOLDEN YASAI ................................................. 39 zł
Nasz flagowy YASAI w stylu california w trzech wariacjach:
łosoś, ryba maślana i węgorz. Smakuje najlepiej z ikrą
latających ryb, 8 sztuk

CALIFORNIA GOLD ............................................ 39 zł
Nasza firmowa CALIFORNIA EBI nakryta plastrami
świeżego łososia i przyprószona pozłacaną ikrą tobiko. 8 sztuk

CALIFORNIA EBI UNAGI .................................. 44 zł
Połączenie dwóch faworytów (zgadnijcie jakich?)
zainspirowane smakiem naszych gości: krewetki
w tempurze z avokado i sosem tajskim nakryte plastrami
węgorza z sosem kabayaki i ikrą latających ryb. 8 sztuk

CALIFORNIA KLASYCZNA ................................ 16 zł
We wnętrzu paluszki krabowe, ogórek julienne i majonez,
a z wierzchu ryż przyprószony sezamem. 8 sztuk

CALIFORNIA RAINBOW .................................... 36 zł
Klasyczne california maki nakryte plastrami łososia,
tuńczyka i ryby maślanej lub krewetek. 8 sztuk

TAMAGO TATAR Z TUŃCZYKA ......................... 39 zł
Omlet w formie naleśnika, a w nim pikantny tatar z tuńczyka
z ogórkami, szczypiorem i majonezem. 8 sztuk

TAMAGO TERIYAKI ............................................ 29 zł
Pieczony łosoś/ ryba maślana, avocado, kremowy serek,
sos teriyaki, sezam. 8 sztuk

GUNKAN Z TATAREM Z TUŃCZYKA ............... 27 zł
Tatar tuńczyka z kwadracikami ogórka w dwóch japońskich
koszykach. 2 sztuki
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YAki WĘgoRz

DANIA Z WĘGORZEM
Nasz wybór dań ze słodkowodnym węgorzem grillowanym w sosie
kabayaki – czyli tradycyjny japoński UNAGI

CALIFORNIA YASAI Z WĘGORZEM ................. 31 zł
We wnętrzu mix warzyw chrupiąco wysmażony w japońskiej
panierce TEMPURA awokado i kampyo i nasz sos tajski,
a z wierzchu chrupiące płatki AGADAME, plastry węgorza,
ikra TOBIKO raptem dotyk dwóch dodatkowych sosów i sezamu
złożą się na koncertowy smak naszego specjału: "YASAI UNAGI".
8 sztuk

NIGIRI .....................................................................17 zł
Nic ponad idealnie zbalansowane: porcję ryżu i ryby
z dodatkiem wasabi i sezamu. 2 sztuk

MAKI TERIYAKI .................................................. 25 zł
Unagi, kremowy serek, ogórek i kampyo we wnętrzu klasycznego
maki. 6 sztuk

TAMAGO UNAGI ..................................................... 33 zł
Unagi, skrzętnie posiekany ogórek, kampyo i odrobina kremowego
serka we wnętrzu japońskiego omletu tamago, okraszone sosem
TERIYAKI i sezamem. 8 sztuk

SPRING WĘGORZ .................................................. 35 zł
Węgorz, avokado, szczypior, tobiko, kremowy serek, sos tajski,
sos unagi. 6 sztuk

ROLKA SMOKA – CALIFORNIA DRAGON ..... 39 zł
Pod łuskami z dojrzałego avokado ozdobionymi majonezem
oraz ognistą ikrą tobiko kryje się węgorz unagi z ogórkami
julienne i kremowym serkiem. 8-9 sztuk
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YAki ŁOso

DANIA Z ŁOSOSIEM
Europejski przysmak miłośników surowej ryby, jego konsystencja może
przypominać mleczne masło

CALIFORNIA SAN .................................................. 21 zł
Kombinacja 3 rolek: ze szczypiorkiem, kremowym serkiem i awokado;
z sezamem, majonezem i awokado oraz z pomarańczową ikrą tobiko
majonezem i awokado. 9 sztuk

CALIFORNIA Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM ........... 25 zł
Wędzony łosoś, kremowy serek, ogórek. 8 sztuk

HOSOMAKI ..................................................... 15 zł
Idealny balans ryżu i ryby w MAKI. 6 sztuk

MAKI TERIYAKI ................................................20 zł
Pieczony łosoś z kremowym serkiem i awokado w klasycznym
maki doprawione sosem teriyaki i prażonym sezamem. 6 sztuk

NIGIRI ............................................................... 15 zł
Porcyjka ryżu nakryta plastrem ryby. 2 sztuki

TATAR Z ŁOSOSIA ................................................. 29 zł
100 gramów miękkości z kaparami i oliwą z oliwek i nutą
oleju sezamowego. 100 g

SASHIMI Z ŁOSOSIA ............................................ 21 zł
5 skrzętnych kawałków mięsa miękkiego niczym masło, przyozdobione
warzywnymi nitkami. 80 g – 5 sztuk
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YAka KrEWetKA

DANIA Z KREWETKĄ
Nasze propozycje dań z ręcznie przygotowywanymi krewetkami tygrysimi
– parzonymi w cytrusowej wodzie, lub smażonymi w japońskiej panierce tempura.

CALIFORNIA EBI ............................................... 26 zł
Dwie krewetki tempurze, awokado i nasz sos tajski we wnętrzu,
a na zewnątrz po prostu chrupiące płatki agadame. 8 sztuk

MEGA EBI .......................................................... 33 zł
Większa siostra California Ebi, podwójna kruszonka,
podwójne avocado, podwójny sos tajski, majonez.
10 mega sztuk

FUTOMAKI EBI .................................................. 26 zł
Dwie krewetki w grubej warstwie tempury, awokado i nasz sos
tajski zawinięte w bardzo duży maki. 6 mega sztuk

MAKI TERIYAKI ....................................................... 26 zł
Dwie podpiekane w naszym sosie teriyaki krewetki zawinięte
w stylu maki z awokado i kremowym serkiem, przyprawione
dodatkowym sosem teriyaki i sezamem. 6 sztuk

GUNKAN EBI ........................................................... 25 zł
Siekane krewetki z majonezem, avocado i ikrą w dwóch japońskich
koszykach. 2 sztuki

NIGIRI EBI ............................................................... 15 zł
Parzona krewetka tygrysia na porcyjce ryżu. 2 sztuk
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YAki

CzYk

DANIA Z TUŃCZYKIEM
Ponad grillowanym węgorzem unagi to król wśród ryb. Jego mięso delikatne
- acz wyraźne.

SEXY TUNA ............................................................. 33 zł
Majonez hoi – sin z ogórkiem i omletem tamago i świeżym
tuńczykiem we wnętrzu przykryte kolejnymi plastrami tuńczyka,
pokrytymi odrobiną majonezu, fasolką edamame i kroplą sosu
sriracha. 8 sztuk

HOSOMAKI ..................................................... 19 zł
Czysty smak tuńczyka ryżu i nori. 6 sztuk

MAKI OSTRY TUŃCZYK ................................ 24 zł
Tuńczyk, ogórek, szczypiorek, majonez, sałata,
sos sriracha, sichimi chilli. 6 sztuk

NIGIRI ............................................................... 18 zł
Porcyjka ryżu w harmonii z rybą. 2 sztuk

SASHIMI TUŃCZYK ....................................... 36 zł
Treściwe kawałki tuńczyka przyozdobione nitkami z warzyw.
80 g / 5 sztuk

PHILADELPHIA MAKI ........................................... 24 zł
Tuńczyk, avocado, kremowy ser, sałata. 6 sztuk

TATAR „ESPRESSO” .................................... 25/ 36 zł
Inspirowany filiżanką do espresso niewielki, pikantny tatar osadzony
na porcyjce ryżu. 50 g/ 100 g
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YAka

anA

DANIA Z RYBĄ MAŚLANĄ
Ryba maślana swoją konsystencją przywodzi na myśl
świeży soczysty owoc, może arbuz?

CALIFORNIA HOI-SIN ...................................... 25 zł

MAKI TERIYAKI ................................................. 24 zł

Ryba maślana, avocado, kremowy ser, sos hoi sin, ikra tobiko,
czarny sezam. 8 sztuk

Kremowy serek, awokado i pieczona ryba maślana
w klasycznym maki przyprawione sosem teriyaki
i prażonym sezamem. 6 sztuk

SPRING MAKI .................................................... 29 zł
Podsmażane w cieście tempura kawałki ryby maślanej
zawinięte z avokado, szczypiorkiem majonezem i sosem
tonkatsu w papierze sojowym. 6 sztuk

PHILADELPHIA MAKI ....................................... 21 zł
Zawinięta w klasyczny maki z kremowym serkiem,
avocado i odrobiną szczypioru. 6 sztuk

CALIFORNIA YASAI ........................................... 31 zł
We wnętrzu mix warzyw chrupiąco wysmażony w japońskiej
panierce TEMPURA, awokado, kampyo i nasz sos tajski,
a z wierzchu chrupiące płatki AGADAME, plastry ryby, wasabi,
ikra TOBIKO, raptem dotyk dwóch dodatkowych sosów
i sezamu. 8 sztuk

SASHIMI ............................................................ 27 zł
Treściwe kawałki ryby przyprawione nitkami z warzyw.
80 g – 5 sztuk

NIGIRI ................................................................. 15 zł
Porcyjka ryżu pokryta plastrem ryby. 2 sztuk
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YAkiE VegE

DANIA WEGETARIAŃSKIE
Dania dla vegetarian, mogą one zawierać alergeny, jakie znajdują się w skorupiakach
i rybach, jako, że są przygotowywane w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

TAMAGO ............................................................... 18 zł
We wnętrzu ogórek, awokado i kampyo, a z wierzchu sos teriyaki
i sezam. 8 sztuk

FUTOMAKI XXL ............................................... 19 zł
Klasyczne maki wypchane po brzegi świeżymi i marynowanymi
warzywami: ogórek, marchew, awokado, szczypior, oshinko,
kampyo, sałata. Przyprawione majonezem, sezamem i sosem
tonkatsu. 6 sztuk

CALIFORNIA YASAI ......................................... 23 zł
Dragon maki, avocado, warzywa smażone w tempurze,
kampyo, sos tajski i sos tonkatsu. 8 sztuk

YASAI DRAGON ............................................... 27 zł
Chrupiące warzywa usmażone w tempurze, awokado i kampyo
we wnętrzu, a z wierzchu łuski z awokado przyozdobione
odrobiną majonezu. 8 sztuk

NIGIRI VEGE 2 sztuki.......................................... 15 zł
· Awokado
· Rzodkiew

HOSOMAKI ......................................................... 10 zł
Tradycyjne hosomaki zawierające jeden z poniższych składników:
· Awokado z majonezem
· Kampyo
· Kremowy serek z sosem teriyaki i sezamem
· Ogórek z sezamem
· Rzodkiew oshinko z sezamem
· Agadame – chrupiące płatki warzyw i tempury z sosem tajskim.
6 sztuk
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DEseRy
DESER LODOWY Z MIGDAŁAMI .................. 15 zł

LODY W TEMPURZE ..................................... 15 zł

lody serowe z karmelizowanymi migdałami i krokantem, 100ml

Duża porcja lodów śmietankowych pod dwiema
warstwami usmażonego ciasta: drożdżowego i tempura

DESER LODOWY MANGO ............................. 16 zł
sorbet z mango z dżemem truskawkowym i koroną z lekkich
lodów waniliowych, pokrytych kawałkami pistacji, 80ml

GOrąCE naPOje
ZIELONE HERBATY
Zielona - sencha yorokobi ............................................................ 12 zł
Wiśniowa – sencha sakura ............................................................. 12 zł
Z prażonym ryżem – geinmacha ................................................... 12 zł
Jaśminowa ........................................................................................... 12 zł

HERBATA LIPTON
Imbryczek herbaty podany z cytryną i cukrem ......................... 12 zł

KAWA
Espresso/podwójne espresso .............................................. 6 zł/ 7 zł
Cappucino ........................................................................................... 9 zł
Latte z syropem ................................................................................ 9 zł
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ZImNe nAPojE
NAPÓJ ALOESOWY OKF .............................................. 8 zł
Jedna szklanka 0.2l

NAPÓJ ALOESOWY OKF ............................................ 21 zł
Butelka 1.5l

LEMONIADA MOON BROTHERS ................................ 9 zł
Melon / arbuz i mięta

NAPÓJ OWOCOWY 0.2L .............................................. 5 zł
Jabłkowy / pomarańczowy / czarna porzeczka

BOMBILLA (SEZONOWO) ............................................ 9 zł
Naturalna, pita haja, mirabelka, żurawina

PEPSI 0,2L / MAX 0,2L ............................................... 5 zł
LIPTON ICE TEA ............................................................. 5 zł
WODA 0,2L ..................................................................... 4 zł
INNE NAPOJE
Zdarza się, że w naszej ofercie pojawiają się nowe napoje, których nie ma jeszcze w niniejszej karcie, będziemy szczęśliwi, jeśli Państwo o nie zapytacie.

PIwo

GRIMBERGEN 0.33L LANE ........................................ 12 zł
PIWO DOMU 0.5L ......................................................... 9 zł
SAPPORO 0.33L ......................................................... 12 zł
ASAHI O.33L ............................................................... 12 zł
KIRIN 0.33L ................................................................. 12 zł
IKI 0.33L ...................................................................... 15 zł
oryginalne japońskie piwo warzone z cytrusami YUZU
i zieloną herbatą, również bezalkoholowe

PIWO BEZALKOHOLOWE 0.3/ 0.5L ...................... 5/7 zł

WIno

WINO Z MORELI UME 100 ml ................................. 10 zł
WINO Z MORELI UME butelka 750ml ................... 50 zł
WINO DOMU BIAŁE 100 ml ................................... 12 zł
WINO DOMU CZERWONE 100 ml ......................... 12 zł
SAKE DOMU 100 ml ...................................................15 zł
SAKE butelka 180 ml ................................................ 25 zł
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zeStAWy

Hatsu! 12 szt. ................................................. 29 zł
6x maki teriyaki pieczony łosoś
6x hosomaki avokado

Mix! 20 szt. ..................................................... 66 zł
6x philadelphia maki łosoś
6x hosomaki tuńczyk
4x california maki surimi
2x nigiri łosoś
2x nigiri ryba maślana

Chi san! 13 szt. .............................................. 39 zł
1x Nigiri łosoś
1x nigiri tuńczyk
1x nigiri krewetka
3x hosomaki łosoś
3x hosomaki avokado
4x california maki surimi

Bi – kiddo! 52 szt. ...................................... 205 zł
8x tamago maki vege
8x california yasai dragon
6x philadelpia maki łosoś
6x maki teriyaki łosoś
6x philadelpia maki maślana ryba
6x maki ostry tuńczyk
4x nigiri łosoś
4x nigiri maślana ryba
2x nigiri krewetka
2x nigiri tuńczyk

Tempura – Ki! 22 szt. ................................... 79 zł
8x california maki ebi
8x california yasai węgorz
6x spring maki z rybą maślaną

Kurimu! 20 szt ............................................... 46 zł

Teppou! 24 szt. .............................................. 55 zł

3x hosomaki łosoś
3x hosomaki tuńczyk
3x hosomaki węgorz
3x hosomaki krewetka
3x hosomaki ogórek
3x hosomaki kampyo
3x hosomaki rzodkiew
3x hosomaki avokado

6x maki teriyaki ryba maślana
6x hosomaki krem i ogórek
4x california maki surimi i krem
4x california maki surimi, krem i łosoś

Okonomi 32 szt. ............................................ 65 zł

Setaka! 18 szt. ............................................... 49 zł
8x california maki pasta z tuńczyka
3x hosomaki rzodkiew
3x hosomaki krem
2x nigiri łosoś
1x nigiri krewetka
1x nigiri ryba maślana

Yaki san! 14 szt. ............................................ 54 zł
6x maki teriyaki łosoś
4x california ebi
4x tamago maki węgorz

8x california maki z plastrami łososia
6x hosomaki łosoś
6x hosomaki ogórek
6x hosomaki japońska rzodkiew
6x hosomaki tuńczyk

Nigiri san! 12 szt. .......................................... 90 zł
2x nigiri łosoś
2x nigiri tuńczyk
2x nigiri ryba maślana
2x nigiri krewetka parzona
2x nigiri węgorz unagi
2x nigiri omlet tamago

Tsu! 20 szt. ...................................................... 95 zł

6x maki łosoś
6x maki teriyaki łosoś
6x hosomaki łosoś
4x nigiri łosoś

6x hosomaki avokado
3x sashimi łosoś
3x sashimi ryba maślana
3x tuńczyk
2x gunkan surimi
1x nigiri tuńczyk
1x nigiri łosoś
1x nigiri ryba maślana

Vege! 22 szt. ................................................... 51 zł

YAKI ZESTAW? Xx szt. .................................. Xx zł

Sake san! 22 szt. ........................................... 77 zł

8x california yasai veg
8x tamago vege
6x futomaki xxl

Stworzymy indywidualny zestaw zgodny z twoimi preferencjami
powiedz tylko: Ile osób przyłączy się do uczty? Jakie dania
najbardziej lubicie? Czy jest coś za czym nie przepadacie?
Jaką kwote jesteś skłonny przeznaczyć na sushi?
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LEGENDA:
+/- produkt może zawierać przypisany alergen o ile taka jest jego natura (sashimi ze skorupiaków zawiera skourpiaki),
ale w innych przypadkach można tego uniknąć informując obsługę o takiej potrzebie.
- produkt nie zawiera przypisanego alergenu zgodnie z naszą wiedzą
+ produkt zawiera przypisany alergen.

edamame

-

-

skorupiaki

marynowany
imbir

gluten
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gorczyca

Szanowni Państwo,
Nasza wiedza o występujących w daniach alergenach opiera się na etykietach producentów półproduktów, oraz na wiedzy,
jaką nabyliśmy podczas tworzenia niniejszej tabeli, będziemy zobowiązani, jeśli zechcecie dzielić się z nami swoją wiedzą na ten temat.
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