SUSHI

AMANIDES

maki						

6

peces

sake maki
(salmó) 10/11

5.20

teka maguro maki
(llom de tonyina)

6.60
10/11

4.60

abokado maki (alvocat)		

7.50
4/10

blancs
maragda

amanida de salmó amb vinagreta
hoisin i tomàquet confitat 10

6.75

do empordà· garnatxa, macabeu, muscat

tako sunomomo (pop, katsoubushi,
wakame, coghombre i sèsam) 10/11

6.85

sake uramaki
(salmó, tobiko, alvocat
i furikake) 10/11

8

peces

3.90

6.30

4.70

teka maguro uramaki
(tonyina, sèsam, alvocat
i emulsió de kimchi) 3/4/10/11

peces

7.80

14.60

umami

16.80

muscat, chardonnay, sauvignon blanc

davide

18.20

do rias baixas· albariño

POKE BOWLS

4

el gato azul

poke bowl d’arròs amb salmó
flamejat, salsa teriyaki i verdures

10/12

6.75

poke bowl d’arròs amb pollastre
i curri tailandès 6
poke bowl d’arròs amb soja,
verdures i bolets de temporada

7.50

rosats
maragda

2.60

coll de roses

14.20

do empordà· garnatxa roja

lafage rose
5.50

4.90

wakame uramaki
(formatge cremós, espàrrec,
alvocat, cogombre,
mesclum i plàncton) 3/11/12

4.20

14.60

catalunya nord· garnatxa gris, monastrell

12

l’ànec mut

CEVICHES I TATAKIS

hot barbacoa
4.90
8.20
(anguila fumada, formatge cremós, ceba
caramel.litzada, cibulet, teriyaki i peix
emperador) 6/10/11/12

2.70

12.10

do empordà· garnatxa negra

8.20

6.90

11.90

do empordà· garnatxa roja

negres
maragda

unagi uramaki
(anguila, alvocat, tonyina
i salsa fumada) 3/10/11/12

11.90

do penedès· macabeu, xarel·lo,

10		
5.20

uramaki

2.60

do rueda· verdejo

10		
6.90

spicy salmon

VINS

4.25

sunomomo (wakame, cogombre
i vinagreta de sèsam) 11

6.40

unagu maki		
(anguila i sèsam cantonès) 3/10/11/12
spicy tuna

amanida de gambes amb fideus
d’arròs i bolets orelles de judes

kilawin (crema de coco,
llimona dolça, gingebre,
orada, ceba, xili vermell)

13.90

do penedès· garnatxa, samsó,
syrah, ull de llebre

7.80

vidiví

12.10

0,5L

do empordà· cabernet sauvignon,
gargatxa, merlot

6/10

8.20

ceviche d’aguachiles de gamba
amb mango, alvocat,
ceba i coriandre 4

18.20

tataki de ventresca de tonyina
3/9/10/11/12

escumosos
de nit rosat

20.10

do cava· macabeu, monastrell, parellada

pere ventura tresor

19.80

do cava· reserva brut nature,
xarel·lo, macabeu, parellada

verat
(verat, alvocat i cogombre)

3.70

5.80

3/10/11/12

nigiri i gunkan

2

ebi nigiri (gamba)

5.90

foie nigiri

4/6/9

6.30

12

sake nigiri (salmó)

peces

10

sake pesto nigiri
(salmó flamejat amb pesto)

teka tataki (tonyina)

5

gyozes de calamar
amb la seva tinta

5.90

gyozes de llagostins i verdures
amb salsa de tofu i soja 3/4/11/12

4.20

gyozes d’ànec amb la seva salsa

6.30

5.80
6/9

gyozes de vegetals amb emulsió
de plàncton i bleda japonesa 3/9/11/12

5.10
5.50

6.10

o-toro teka nigiri (ventresca)

gunkan de tobiko, masago i alvocat
(ous de peix volador i de capelí)
gunkan d’ikura (ous de salmó)
unagi nigiri (anguila)

7.80

10

10

10/12

10

6.00

7.90
6.30

sashimi

3

sake sashimi
(salmó) 10

4.40
4

teka sashimi
(tonyina en 2 talls:
maguro i o-toro) 10

peça

bao de porc marinat,
alvocat, maionesa japonesa
i amanida d’herbes 3/6/9

5.70

bao de gambes amb verduretes
saltades, guacamole
i salsa kimchi 3/4/6/11/12

5.70

7.90

TASTETS DE SUSHI

san miguel
san miguel 1516
san miguel 0,0
san miguel manila
san miguel magna
radler clara
alhambra reserva
alhambra reserva roja

2.00
2.20
2.00
2.00
2.45
2.00
2.50
2.50

bao de pop amb romesco de sriracha
i maionesa de kimchi 3/6/12

5.90

sense filtrar ni pasteuritzar

founders all day ipa
nómada passiflora

3.90
3.90

fruita de la passió

nómada hanami

3.90

yuzu, sichimitougarashi, sakura · sense gluten

bao de calamars, la seva tinta,
5.80
ceba caramel.litzada i allioli 3/6/9/10
bao cua de bou, ceba morada, llimona 5.90
dolça, cogombre i chimichuirri 3/6

peces

peces

CERVESES

artesana
1

10/11/12

peces

6/9/10/11

4.10

5/10

maguro teka nigiri
(llom de tonyina) 10

BAOS I GYOZES

REFRESCOS
font vella 50 cl
imperial 50 cl
schweppes tònica
schweppes matcha tònica
schweppes llimona o taronja

1.60
1.75
2.00
2.00
2.00

POSTRES
cheesecake de te verd, civada
torrada, gel de taronja i gelat
de sèsam negre 2/3/4/11/12

5.90

pastís de pastanaga i canyella,
gelat de coco i rom daurat 2/3/6/9

5.90
5.90

10 peces de nigiri

14.00

mochi

10 peces de maki, uramaki i nigiri

16.00

20 peces de maki, uramaki i nigiri

32.00

flam de dulce de leche amb
plàtan i toffee 6/9

6

5.90

al-lèrgens

1.api
2.cacauets i derivats
3.cereals amb gluten
4.crustacis i derivats
5.fruits de clova
6.llet i derivats
7.mol-luscs
8.mostassa i derivats
9.ous i derivats
10.peix i derivats
11.sèsam i derivats
12.soja i derivats
iva inclòs

