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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

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

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

Sake san!  22 szt. ........................................... 77 zł
6x maki łosoś
6x maki teriyaki łosoś
6x hosomaki łosoś
4x nigiri łosoś

Vege!  22 szt. ................................................... 51 zł
8x california yasai veg
8x tamago vege
6x futomaki xxl

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

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


