WALENTYNKOWE
MENU RANDKOWE
14.02.2018

BUTANIKU HOKORO
Wieprzowina w stylu azjatyckim,
z sosem den miso,
podawana na łyżkach.

27 zł
4 szt.

PRZYSTAWKI

PIEROGI GYOZA
W delikatnym cieście japońskim,
z orientalnym farszem.

29 zł
5 szt.

KREWETKI W TEMPURZE
W oryginalnej
japońskiej panierce.

34 zł
7 szt.

TOM KHA / TOM YUM
W stylu tajskim, kokosowo-cytrusowa,
z kurczakiem (tom kha)
lub z krewetkami (tom yum).

18 zł

21 zł

tom kha

tom yum

THAI PHO
Palony bulion z pieczonym dorszem
i warzywami julienne,
zwieńczony tajską bazylią.

20 zł

ZUPY / DANIA GŁÓWNE
OŚMIORNICA RAISUKAREE
Z Morza Śródziemnego,
z aromatycznym, orientalnym
sosem raisukaree, risotto z edamame
i kompresowanym ogórkiem.

69 zł

KURCZAK SOUS VIDE
Soczyste udko i pierś
ze szczypiorkiem,
w zimowym sosie imbirowym
i z cytrusową pianką.

49 zł

DESERY
MANGO STICKY RICE
Ryż gotowany na kokosowym mleku,
z aromatycznym sosem mango
i kawałkami soczystych owoców.

19 zł

CIASTKO CZEKOLADOWE
Z płynną czekoladą, gałką lodów
do wyboru i owocami.

22 zł

SUSHI SET ICHI (19 szt.)
• California Crunch z łososiem (4 szt.)
• Tempura roll z krewetką i mango (5 szt.)
• Fire roll (4 szt.)
• futomaki zuke (6 szt.)

119 zł

ZESTAWY SUSHI
SUSHI SET NI (24 szt.)
• Sashimi roll łosoś (5 szt.)
• california z gotowaną maślaną
i słonecznikiem (4 szt.)
• futomaki z krewetką w tempurze (6 szt.)
• Volcano orange (5 szt.)
• Dragon Nuts (4 szt.)

139 zł

SUSHI SET SAN (44 szt.)
• futomaki z łososiem (6 szt.)
• nigiri z łososiem (4 szt.)
• Summer roll z tatarem
z tuńczyka i krewetką w tempurze (8 szt.)
• Datemaki z węgorzem w tempurze (6 szt.)
• California orange (4 szt.)
• Dragon Zuke (4 szt.)
• Katsu roll z grillowaną maślaną (6 szt.)
• Tempura roll z grillowanym łososiem (6 szt.)

199 zł

ZESTAW LUBY
PROMOCJA DLA DWÓCH OSÓB

Zupa
(2 porcje do wyboru)

ZESTAW OD SERCA

Tom kha / Tom yum
Thai pho

PROMOCJA DLA DWÓCH OSÓB

Przystawka

Przystawka

(1 porcja do wyboru)

(1 porcja do wyboru)

Pierogi gyoza
Butaniku Hokoro
Krewetki w tempurze

Pierogi gyoza
Butaniku Hokoro
Krewetki w tempurze

Sushi set ichi

Sushi set ni

(19 szt.)

(24 szt.)

Deser
(2 porcje do wyboru)

160 zł

Mango sticky rice
Ciastko czekoladowe

190 zł

SET MENU / NAPOJE & ALKOHOLE
NAPOJE ZIMNE

NAPOJE GORĄCE

ALKOHOLE

woda Kropla Beskidu - 6 zł/15 zł
woda San Pellegrino - 9 zł/19 zł
Coca-Cola • Fanta • Sprite - 7 zł/15 zł
napój aloesowy - 7 zł/19 zł
sok tłoczony z domu Rembowskich - 9 zł
sok wyciskany - 12 zł/29 zł

HERBATA

PIWO Z PIWNEJ CHATY

Dzbanek wyjątkowej herbaty orientalnej
według oryginalnej, autorskiej receptury,
w niecodziennych smakach - 16 zł

Oryginalne piwo japońskie:
Asahi • Sapporo - 12 zł
Kirin - 14 zł

O ulubioną zapytaj obsługę.

Paulaner - 10 zł
Żywiec - 9 zł

KAWA

DRINKI

espresso - 8 zł
crema - 8 zł
americana - 8 zł
cappuccino - 9 zł
doppio - 9 zł
latte macchiato - 10 zł

Mojito - 18 zł
Biały rum Bacardi, limonka, mięta,
cukier trzcinowy,
kruszony lód, woda gazowana.
Raimu - 16 zł
Japońska Choya Original, czysta wódka,
syrop z porzeczek,
Sprite, limonka.
Ninjin - 16 zł
Wytrawne Martini, Żubrówka,
sok jabłkowy, Sprite,
ogórek, marchew.

WINA WYBRANE

PERLA BIANCA - PROSECCO

MOËT & CHANDON

SAKE

MUSUJĄCE • BIAŁE • WYTRAWNE

BRUT IMPÉRIAL • SZAMPAN

RYŻOWY NAPÓJ ALKOHOLOWY

Delikatne i orzeźwiające Prosecco
z subtelną owocowo-kwiatową nutą.

Dostojny bukiet zielonego jabłka,
cytrusów i orzechów nerkowca,
z aromatem francuskiego pieczywa,
pełen wyraﬁnowanej gładkości i ﬁnezji.

0,75 l

69 zł

290 zł

butelka

Tradycyjny japoński napój alkoholowy
z wyraźnym ziołowym bukietem
i owocowym posmakiem.
Podawany na zimno lub podgrzany.

0,75 l

50 ml

butelka

kieliszek

250 ml

7 zł

CHOYA ORIGINAL

VSE CHARDONNAY

BIAŁE • OWOCOWE

BIAŁE • WYTRAWNE

Tradycyjne owocowe wino japońskie
na bazie zielonej śliwki ume,
o niższej zawartości alkoholu (10%).

Rześkie, z cytrusową nutą
i posmakiem tropikalnych owoców.

150 ml
kieliszek

14 zł

59 zł

0,75 l

150 ml

butelka

kieliszek

0,75 l

18 zł

59 zł

butelka

32 zł

karafka

WINA WYBRANE

RAZA VINHO VERDE

GEWÜRZTRAMINER UFFHOLTZ

BIAŁE • WYTRAWNE

BIAŁE • WYTRAWNE

BIAŁE • WYTRAWNE

Wyraźnie kwiatowe i aromatyczne,
z nutami liczi, miodu oraz płatków róży.
Zbalansowane dla azjatyckich smaków.

Pełna, świetlista barwa
z wyczuwalnym
orzechowo-migdałowym aromatem
i stonowaną kwasowością.

Świeże, z wyraźnie wyczuwalnym
aromatem owoców cytrusowych.
150 ml
kieliszek

0,75 l

18 zł

59 zł

PINOT GRIGIO CLASSICO

0,75 l

109 zł

butelka

0,75 l

69 zł

butelka

VSE CABERNET SAUVIGNON

VALPOLICELLA CLASSICO

CZERWONE • WYTRAWNE

CZERWONE • WYTRAWNE

Wyraﬁnowany dymny aromat
z klarownym posmakiem dojrzałej
ciemnej wiśni.

Świeże, mocno owocowe,
z wiodącą nutą dojrzewających wiśni
i uchwytną goryczką.

150 ml
kieliszek

0,75 l

18 zł

59 zł

butelka

0,75 l

79 zł

butelka

butelka

INFORMACJE
W dniu 14 lutego:
• rezerwacje przyjmowane są na 1,5 godziny,
• obowiązuje specjalne menu walentykowe,
• istnieje możliwość zamówienia rolek pojedynczych i fusion,
• przyznane rabaty nie obejmują
menu walentynkowego.

REZERWACJE
tel. 52 52 32 700
TORUŃSKA 76 / NAKIELSKA 86 / SZKOŁA GOTOWANIA PAPRYKA

LIVE COOKING
SPRÓBUJ DAŃ Z WALENTYNKOWEGO MENU
I ZOBACZ, JAK PRZYRZĄDZAMY JE
NA ŻYWO.
TYLKO W PAPRYCE!
Ilość miejsc ograniczona.

