URAMAKIS DEL MÓN
Cada racció conté 8 peces

PER COMPARTIR...
Salmon&Cheese (cruixents de salmó i poma amb formatge cremós)		

7,50€

Ebi furai (llagostins arrebossats amb panko)				

8,50€

Gyozas de pollastre 4p (“empanadilla japonesa de verdures i pollastre)

6,50€

Kushi Niku (broqueta de vedella i formatge amb salsa teriyaki)		

8,50€

Samosas de verdures 4p (triangle de verdures amb salsa agredolça)		

5,50€

Tori no karage								6,50€

CÈSAR

pollastre marinat, enciam i oli de sèsam, recobert de salsa especial i parmesà rallat

12,50€

PARIS FURANSU

foie mi-cuit, gelée de mango, envoltat de cruixent de panko, reducció de
Pedro Ximénez i flor de sal

13,50€

ELVIS ROCK&ROLL

pollastre marinat, formatge brie, barbacoa, ceba caramel.litzada, salsa americana i ceba cruixent

12,50€

EVITA PERON

vedella marinada amb chimichurri, ceba vermella, enciams i la nostra salsa
argentina

12,50€

JALISCO

carn de porc marinada amb achiote, "pico de gallo" i pols de nachos

11,90€

OHLALA

foie mi-cuit, tófona, ceba caramel.litzada i maionesa de ceps

12,90€

CUBE 24

mozzarel.la, tófona, pernil ibèric, passat per tempura i panko i melmelada de
tomàquet

12,90€

URAMAKIS DEL MAR
Cada racció conté 8 peces

NOODLES&ARROSSOS

CALIFORNIA

cranc, alvocat,crema de formatge i tobikko

11,95€

TUNA&TARTAR
ROLL

alvocat i coronat amb tàrtar de tonyina i salsa kimuchi

12,65€

Yakisoba (fideus soba saltats amb gambes i calamar)			

9,50€

Pad Thai Rice Noodles (fideus d’arròs saltats amb gambes i cacauets)		

8,90€

Yasai Yakiudon (fideus udon saltats amb verdures i shitakes)			

8,90€

11,95€

8,90€

SALMON&TARTAR
ROLL

alvocat i coronat amb tàrtar de salmó i salsa kimuchi

Yakimeshi (arròs saltejat amb verdures, ou, i salmó)				
Katsudon (arròs, llom amb panko, ou, ceba i caldo dashi)			

8,90€

POP FICTION

pop a la brasa, sobrassada ibèrica, salsa de mostassa i mel
(tempuritzat)

12,50€

EBY CRISPY

llagostí arrebossat, rúcula, poma i recobert de pernil ibèric

13,25€

BLACK

arròs negre, llagostí arrebossat, alvocat i envoltat de pa cruixent i mousselina
d'alls

12,95€

CUBANITO

plàtan arrebossat, cogombre, crema de formatge i envoltat de salmó flambejat i mel

12,95€

FIRE ROLL

salmó, rúcula, maionesa japonesa i shichimi

10,50€

SUSHI
NIGIRI (arròs cobert de peix o d’altres) (2 o 5 peces)
Salmó		
Tonyina		
Foie		

3,60€ o 8,00€
4,25€ o 9,50€
4,50€ o 10,00€

SASHIMI (peix filetejat) (2 o 5 peces)
Salmó		
Tonyina		

3€ o 6,90€
3,60€ o 8€

COMBINATS

(variats de sashimis, nigiris, makis i
uramakis)

De 12 peces

17,30€

De 24 peces

32,95€

De 36 peces

47,50€

De 48 peces

59,50€

De 60 peces

69,90€

