Vegánska
ponuka
Sushi set

Futomaki

Vegan sushi set 18ks (400 g) 9,95 €

Vegan zelenina

6ks Vegan Uramaki
nori, ryža, prach z červenej repy,
sojanéza, avokádo, pažítka, inari,
unagi, wakame šalát, klíčky
6ks Vegan Futomaki v Tempure
nori, ryža, uhorka, nakadaná
reďkovka, sojanéza, kapia,
špargľa, pažítka, sweet chilli,
vegan kaviár
6ks Hosomaki Uhorka so Sezamom
nori, ryža, sezam, uhorka, wasabi,
zázvor, sójová omáčka

Nigiri
Nigiri avokádo 2ks (60g) 2,95€
ručne tvarovaný valček sushi
ryže, na ktorom je položený
plátok avokáda.

Hosomaki
Uhorka hosomaki 6ks (100g) 5,55€
uhorka v rolke zo sushi ryže,
obalenej riasou Nori
Avokádo hosomaki 6ks (100g) 5,55€
avokádo v rolke zo sushi ryže,
obalenej riasou Nori

v tempure (280g) 9,95€
(celá rolka v tempure) avokádo,
uhorka, nakladaná reďkovka,
pažítka, vegan majonéza, sriracha

Uramaki
Vegan zelenina (260g) 9,55€
uhorka, nakladaná reďkovka,
kápia, pažítka, pražené tofu,
vegan majonéza, sezam
Vegan avokádo (280g) 9,95€
avokádo, uhorka, pražené tofu,
sezam, vegan majonéza, unagi
omáčka

Karí
Vegan karí (350g) 6,95€
Vegánske karí so zeleninou,
šošovicou a kokosovým mliekom.
Podávané s jazmínovou ryžou.
Vegan karí tofu (440g) 9,95€
Vegánske karí so zeleninou,
šošovicou a kokosovým mliekom.
Podávané s jazmínovou ryžou.

Šaláty
Edamame (150g) 2,95€
Wakame šalát (100g) 3,55€

Domáca výroba
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Predjedlá
Polievky

Šaláty

Miso 2,95 €

Edamame 2,95 €

Japonská polievka z pasty

Sparené sójové bôby podávané

z fermentovaných sójových bôbov

s morskou soľou, pôvodom

s dashi vývarom, tofu, wakame

z východnej Ázie (150 g)

riasami a jarnou cibuľkou (0,33 l)
Kimchi šalát 2,55 €
Pho 2,95 €

Kórejský fermentovaný šalát

Silný vietnamský hovädzí vývar

z čínskej kapusty (100 g)

s ryžovými rezancami, badiánom,
škoricou, bylinkami a mätou (0,33 l)

Wakame šalát 3,55 €
Japonský šalát z morských rias

Ramen 2,95 €

s chilli a sezamom (100 g)

Silný japonský hovädzí vývar
s pšeničnými rezancami, wakame
riasami a bylinkami (0,33 l)

Tempura

Tom Yum 3,95 €

Japonský spôsob prípravy

Pikantný thajský kurací vývar

fritovaných jedál v cestíčku

s citrónovou trávou, zázvorom,

z rôznych druhov múky, vajec

zjemnený kokosovým mliekom,

a vody.

so sklenenými rezancami
a bylinkami (0,33 l)

Gyoza
Zeleninová (5 ks) 5,55€
Japonské taštičky plnené
zeleninou, preliate teriyaki
omáčkou (100 g)
Kuracia (3 ks) 5,55€
Japonské taštičky plnené kuracím
mäsom a hubami, preliate teriyaki
omáčkou (100 g)

Kuracie prsia (60 g) 5,55 €
Kráľovské krevety (40 g) 5,95 €

Sushi

Sushi je spôsob spracovania nasolených rýb, starý
stovky rokov. Pochádza pravdepodobne z Číny,
ale súčasná forma sushi sa rozšírila do celého sveta
z Japonska. Najčastejšie sa skladá zo špeciálne
pripravenej ryže, surových rýb, zeleniny a rias.
Všetky druhy sushi podávame s nakladaným
zázvorom, wasabi a sójovou omáčkou.

Nigiri

Sashimi

Ručne tvarovaný valček sushi

Plátky surovej ryby,

ryže, na ktorom je položený

porcia 3 ks (45 g).

plátok surovej ryby.

Maslová ryba 5,95 €

Porcia 2 ks (60 g).
Avokádo 2,95 €
Losos 3,95 €

Losos 6,95 €
Tuniak 10,95 €

Maslová ryba 3,95 €
Kráľovská kreveta 4,95 €
Úhor 4,95 €
Tuniak 5,95 €

Hosomaki
Hlavná prísada v rolke zo sushi
ryže, obalená riasou Nori.
Porcia 6 ks (100 g).

Nigiri set

Uhorka 5,55 €
Avokádo 5,55 €

Veľký nigiri set 21,95 €

Losos 6,95 €

Tuniak, losos, maslová ryba,

Kráľovská kreveta 7,95 €

kaviár zo pstruha, avokádo,
kreveta, úhor, pražené tofu.
Porcia 8ks (240 g).

Tuniak 7,95 €

Futomaki

Tuniak 17,95 €

Hlavné prísady v rolke sushi ryže

pažítka, unagi omáčka, sezam

s japonskou majonézou a obalené

Tuniak, avokádo, pražené tofu,
(300 g)

riasou Nori. Porcia 12 ks.
Mango 9,95 €
Mango, avokádo, uhorka,

Uramaki

philadelphia, sweet chilli (320 g)

V preklade “obrátené” maki -

Zelenina v tempure 9,95 €

v riase Nori a potom v sushi ryži s

(celá rolka v tempure) Avokádo,
uhorka, nakladaná reďkovka,

všetky prísady sú najprv obalené
japonskou majonézou. Porcia 12 ks.

pažítka, sriracha (280 g)

Zelenina 9,55 €

Kura 11,95 €

kapia, pažítka, pražené tofu,

Kuracie prsia v tempure, avokádo,
listový šalát, pažítka, uhorka,

Uhorka, nakladaná reďkovka,
sezam (260 g)

kimchi omáčka (290 g)

Avokádo 9,95 €

Losos v tempure 11,95 €

sezam, unagi omáčka

(celá rolka v tempure) Losos,
uhorka, nakladaná reďkovka,

Avokádo, uhorka, pražené tofu,
(280 g)

sweet chilli (360 g)

Losos 12,55 €

Losos 12,95 €

nakladaná reďkovka, listový šalát,

Losos, avokádo, uhorka,
philadelphia (290 g)
Kreveta v tempure 12,95 €
Kráľovská kreveta v tempure,
avokádo, kapia, uhorka,
philadelphia, pažítka, sweet chilli,
sezam (330 g)

Losos, uhorka, philadelphia,
repový prach, sriracha (320 g)
Losos v tempure 12,55 €
Losos v tempure, avokádo, pažítka,
sezam, sriracha (250 g)
Maslová ryba 12,55 €
Maslová ryba, uhorka, špargľa
v tempure, philadelphia, pažítka,
repový prach, kimchi omáčka (290 g)

Sushi
Moderné maki

Tuniak a losos 16,95 €
Losos, tuniak, avokádo, uhorka,

Modernejšia forma maki

nakladaná reďkovka, sriracha,

s viacerými prísadami,

sezam (330 g)

dochucovaná exotickými
omáčkami, kaviárom alebo

Tuniak v tempure 17,95 €

bylinkami. Každá rolka obsahuje

Tuniak v tempure, avokádo,

morskú riasu Nori, sushi ryžu

pažítka, uhorka, kaviár z lietajúcich

a japonskú majonézu.

rýb, nakladaná reďkovka, kaviár

Porcia 12 ks.

zo pstruha (340 g)

y

Hovädzia 15,95 €

Maki sety

lt
Our specia

Opaľované plátky hovädzieho
flanku, špargľa v tempure,

Set maki roliek špeciálne

avokádo, listový šalát, pažítka,

vyskladaný naším sushi majstrom

uhorka, teriyaki toping (350 g)

tak, aby sa jednotlivé chute
príjemne dopĺňali.

Opaľovaný losos 15,95 €
Opaľovaný losos, avokádo,

Maki set 6 ks (140 g) 8,95 €

philadelphia, uhorka, listový

Maki set 12 ks (280 g) 17,95 €

šalát, pažítka (350 g)

Maki set 18 ks (420 g) 26,95 €

Losos 15,95 €

Omakase sets

Losos, philadelphia, mango,
uhorka, listový šalát, kaviár
zo pstruha (340 g)
Maslová ryba v tempure 15,95 €
(celá rolka v tempure) Maslová
ryba, avokádo, pražené tofu,

“Omakase” po japonsky znamená
“nechám to na vás”. Náš sushi
majster vám zloží skvelú
kombináciu chutných maki,
nigiri a sashimi.

špargľa, philadelphia, pažítka,

Omakase set 19 ks(400 g) 34,95 €

sriracha, kaviár

Omakase set 31 ks (660 g) 49,95 €

z lietajúcich rýb (350 g)

Omakase set 38 ks (820 g) 64,95 €
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Rezancové polievky patria v Ázii k základným typom
jedál, konzumujú sa ako hlavný chod. Poznáme
nespočetné množstvo typov rezancov, ako aj vývarov.
Tri z nich ponúkame aj my v našich špecifických
prevedeniach. Polievky sú na vrchu posypané
čerstvými bylinkami, klíčkami a sezamom.

Ramen

Bez mäsa (640 g) 7,95 €
Kuracie prsia (700 g) 10,95 €

Silný japonský hovädzí vývar
s pšeničnými rezancami,
vajíčkom, wakame riasami,

Kráľovské krevety (700 g) 12,95 €
Tofu (700 g) 10,95 €

shitake, hlivou a tofu.
Bez mäsa (690 g) 6,95 €
Kuracie prsia (750 g) 9,95 €

Pho
Silný vietnamský hovädzí vývar

Hovädzí flank (750 g) 11,55 €

s ryžovými rezancami, badiánom,

Kačacie prsia (750 g) 11,95 €

škoricou, bylinkami a limetkou.

Tofu (750 g) 9,95 €

Bez mäsa (640 g) 6,95 €
Kuracie prsia (700 g) 9,95 €

Tom Yum
Pikantný thajský kurací vývar
s citrónovou trávou, zázvorom,
zjemnený kokosovým mliekom
so sklenenými rezancami, shitake,
hlivou a sójovými klíčkami.

Hovädzí flank (700 g) 11,55 €
Kačacie prsia (700 g) 11,95 €
Tofu (700 g) 9,95 €

Wok

Príprava jedál vo woku je jedným z najpoužívanejších
spôsobov spracovania surovín v Ázii. Prudké restovanie
zeleniny s mäsom zaručuje zachovanie vitamínov. Jedlá
sú na vrchu posypané čerstvými bylinkami, klíčkami
a sezamom. Všetky omáčky pripravujeme z kuracieho
vývaru.

Nasi Goreng

vínom mirin - omáčke teryiaki.

Pražená ryža so zeleninou je

(200 g).

ochutená sójovou omáčkou

Podávané s jazmínovou ryžou

a z vrchu prekrytá volským okom.

Kuracie prsia (280 g) 9,95 €

Toto jedlo, pôvodom z Indonézie,

Hovädzí flank (280 g) 11,95 €

sa stalo obľúbeným v celej

Kačacie prsia (280 g) 12,55 €

juhovýchodnej Ázii.

Kráľovské krevety (280 g) 14,95 €
Tofu (280 g) 9,95 €

Bez mäsa (450 g) 6,95 €
Kuracie prsia (480 g) 9,95 €
Hovädzí flank (480 g) 11,95 €

Tom Kha

Kačacie prsia (480 g) 12,55 €

Inšpirované chuťami tradičnej

Kráľovské krevety (480 g) 14,95 €

thajskej polievky Tom Kha -

Tofu (480 g) 9,95 €

výrazná citrusovo-zázvorová
aróma je zjemnená kokosovým
mliekom. Podávame s jazmínovou

Teriyaki
Pôvodom z Japonska, jeho

ryžou (200 g).
Kuracie prsia (250 g) 9,95 €

základom je mäso v osladenej

Kráľovské krevety (250 g) 14,95 €

sójovej omáčke s ryžovým

Tofu (250 g) 9,95 €

Sweet & Sour

Karí

Sweet & Sour s mäsom v tempure

Základom indického karí je

a sladkokyslou omáčkou

aromatická pasta z chilli, zázvoru

s mangom a zeleninou patrí

a korenín. Jednoduché karí je

medzi najznámejšie čínske jedlá.

vegánske a obsahuje zeleninu,

Podávame s jazmínovou ryžou

šošovicu a kokosové mlieko.

(200 g).

Podávame s jazmínovou ryžou
(200 g).

Kuracie prsia (220 g) 9,95 €
Kráľovské krevety (220 g) 14,95 €

Bez mäsa (350 g) 6,95 €

Tofu (220 g) 9,95 €

Kuracie prsia (440 g) 9,95 €
Hovädzí flank (440 g) 11,95 €
Kačacie prsia (440 g) 12,55 €
Kráľovské krevety (440 g) 14,95 €
Tofu (440 g) 9,95 €

Rezance

Ázijské druhy rezancov pripravované vo woku
so zeleninou. Jedlá sú posypané čerstvými bylinkami,
klíčkami a sezamom. Všetky omáčky pripravujeme
z kuracieho vývaru.

Mie Goreng

Bez mäsa (460 g) 7,55 €
Kuracie prsia (550 g) 10,95 €

Pražené rezance pôvodom
z Indonézie, ktoré sa pre svoju
popularitu rozšírili po celej

Kráľovské krevety (550 g) 15,95 €
Tofu (550 g) 10,95 €

juhovýchodnej Ázii. Pšeničné
pražené rezance so zeleninou
sú preložené volským okom
a ochutené sójovou omáčkou.
Bez mäsa (440 g) 7,55 €
Kuracie prsia (520 g) 10,95 €
Hovädzí flank (520 g) 12,55 €
Kačacie prsia (520 g) 12,95 €
Kráľovské krevety (520 g) 15,55 €
Tofu (520 g) 10,95 €

Udon Teriyaki
Restovaná čerstvá zelenina
s hrubými pšeničnými
rezancami udon z Japonska
a karamelizovanou teriyaki
omáčkou.
Bez mäsa (460 g) 7,55 €
Kuracie prsia (550 g) 10,95 €
Hovädzí flank (550 g) 12,55 €
Kačacie prsia (550 g) 12,95 €

Udon Tom Kha
Restovaná čerstvá zelenina
s hrubými pšeničnými rezancami
udon z Japonska a kokosovou
omáčkou tom kha.

Kráľovské krevety (550 g) 15,95 €
Tofu (550 g) 10,95 €

Steaky

Prílohy

Japonský spôsob úpravy mäsa,

Jazmínová ryža (200 g) 1,95 €

ktoré sa prudko opečie zvonku,

Kimchi šalát (100 g) 2,55 €

ale vo vnútri ostáva neprepečené.
Hovädzie, kačacie a kuracie mäso
vopred upravujeme technikou
sous-vide. Ryby sú tepelne
upravené iba zvonku. Mäso krájame
na plátky a podávame s kimchi a

Kórejský fermentovaný šalát
z čínskej kapusty
Wakame šalát (100 g) 3,55 €
Japonský šalát z morských
rias s chilli a sezamom

wakame šalátom, ale odporúčame
podávať aj s jazmínovou ryžou
alebo so sushi rolkou.

Omáčky

Kuracie prsia s kokosovou

Teriyaki (50 g) 0,95 €

sweet chilli omáčkou

Sweet chilli (50 g) 0,95 €

9,95 € (180 g)

Sriracha (50 g) 0,95 €

Hovädzí flank s teriyaki

Japonská majonéza (50 g) 2,55 €

13,95 € (180 g)

Tobiko majonéza (50 g) 3,55 €

Kačacie prsia s teriyaki
14,55 € (180 g)

Dezerty
Kokosová ryža s mangom 3,55 €

Karamelové crème brulée 3,55 €

Preliata čučoriedkami

Piatich vôní (120 g)

s kardamónom (200 g)

Nápoje
Voda

Pivo

Neperlivá filtrovaná

Asahi (0,33 l) 3,95 €

voda (0,35 l) 0,50 €

Kirin (0,33 l) 3,55 €

Mattoni (0,33 l) 1,95 €

Birell (0,33 l) 2,95 €
nealkoholické pivo

Limonády

Japonské destiláty

Domáce čerstvo

Shochu (japonský likér) 2,95 €

pripravované limonády

7-ročný,objem alkoholu 25 % (0,04 l)

Rooibos ľadový čaj
0,35 l 2,55 € / 1 l 6,55 €
Zelený ľadový čaj

Nikka from the Barrel
(japonská whisky) 7,95 €
Objem alkoholu 51,4 % (0,04 l)

0,35 l 2,55 € / 1 l 6,55 €
Ovocný ľadový čaj
0,35 l 2,55 € / 1 l 6,55 €
Mangová limonáda
0,35 l 3,55 € / 1 l 8,95 €
Uhorková limonáda
0,35 l 2,95 € / 1 l 7,55 €
Citrusová limonáda

Ryoma (japonský rum) 8,95 €
7-ročný destilát,objem alkoholu
40 % (0,04 l)

Saké
Kubota Senju 5,95 €
Objem alkoholu 15 % (0,1 l)

0,35 l 1,95 € / 1 l 4,95 €

Nealko

Káva
Cremesso 1,95 €

Pepsi (0,25 l) 2,95 €
Pepsi Max (0,25 l) 2,95 €

švajčiarska káva

Čaj

Kvalitný sypaný čaj (0,4 l)
Zelený
Sencha Miya 3,95 €
Je vysoko kvalitný zelený
čaj, ktorý je v Japonsku
najobľúbenejším každodenným
čajom. Označuje sa ako
nápoj bohov, čaj mladosti a
večného života. Obsahuje veľa
antioxidantov, má povzbudzujúce
účinky, spomaľuje proces
starnutia a znižuje krvný tlak.

Bylinný
Slnko Himalájí 3,55 €
Zmes bylín, ktorá obsahuje zelený
rooibos, zázvor, škoricu, železník,
kvety harmančeka, levanduľu,
lupene ruží, ale hlavne vysoký
podiel posvätnej indickej bazalky
Tulsi. Je ideálny na prevenciu proti
chrípke v zimných obdobiach vysoký obsah vitamínov v bazalke
Tulsi zvyšuje obranyschopnosť
organizmu.

Diamantový zelený čaj 3,55 €
Čaj typu Sencha s pridaným
kandizovaným mangom
a lupienkami slnečnice

Ovocný
Dúhový punč priateľstva 3,95 €
Voňavý ovocný čaj plný vitamínov

Jazmínový čaj 3,55 €
Originálny Čínsky zelený čaj s
jazmínovými kvetmi a tradíciou
starou stovky rokov. Má
schopnosť neutralizovať arómu
niektorých pokrmov. Preto sa
jazmínový čaj často podáva k
chuťovo výrazným jedlám.

a antioxidantov ideálny pre deti.
Pestrá zmes obsahuje ibištek
krvavý, jabĺčka, bazu, škoricu,
hrozienka, jahody, maliny, ríbezle,
lupienky kokosu, papayu, ananás,
pomaranč, mrkvu
a červenú repu.

Titicaca 3,95 €

kardamon, rozdrvené čierne

Obsahuje sušené kúsky jabĺk

korenie, kvety nevädze

s citrónovou šťavou a kandizovaný

a kúsky vanilky.

ananás. Táto jednoduchá, ale
chutná kombinácia je bohatá

Čierny čaj

hlavne na vitamín C. Výborne
chutí aj s medom.

Darjeeling Muscatel 4,55 €
Je slávny Indický čierny čaj
pestovaný v okolí mesta

Rooibos

Darjeeling, ktoré leží na úpätí
Himalájí vo výške vyše 2000 m.

Čaj kráľa opíc 3,55 €

Patrí medzi najkvalitnejšie čierne

Je korenistý čaj s hlavnou zložkou,

čaje sveta. Čierny čaj obsahuje

rastlinou Rooibos pochádzajúcou

kofeín, ktorý povzbudzuje činnosť

z Juhoafrickej republiky, ktorá

mozgu. Nezaťažuje však krvný

oproti čiernemu alebo zelenému

obeh a srdce - pri dlhšom lúhovaní

čaju neobsahuje kofeín a má

uvoľňuje totiž triesloviny, ktoré

priaznivý vplyv na znižovanie

účinky kofeínu jemne tlmia,

nezdravého typu cholesterolu.

upokojujú črevá a žalúdok

Pre lepšiu chuť je doplnený

a podporujú činnosť tráviacich

o zázvor, škoricu, ružové korenie,

orgánov.

Víno

Rodinné vinárstvo Navara pôsobí v malokarpatskej
a južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. S produkciou
25000 fliaš ročne patrí medzi malé rodinné podniky,
ktoré sa zameriavajú hlavne na kvalitu. Víno
s chráneným označením pôvodu najvyššej kvality
zo Slovenských apelácií D.S.C. Pri výrobe bielych vín
uplatňujú reduktívnu technológiu a červené víno
dozrieva v barikových sudoch.

Rozlievané víno

Celá fľaša

Biele víno podľa ponuky 2,95 €

Biele víno podľa ponuky 19,95 €

Akostné biele víno (0,1 l)

Akostné biele víno (0,75 l)

Ružové víno podľa ponuky 2,95 €

Ružové víno podľa ponuky 19,95 €

Kabinetné ružové víno (0,1 l)

Kabinetné ružové víno (0,75 l)

Červené víno podľa ponuky 3,55 €

Červené víno podľa ponuky 24,95 €

Akostné červené víno (0,1 l)

Akostné červené víno (0,75 l)

Choya
Gassan Shuzo 2,95 €
Japonské slivkové víno (0,1 l)

Extra

Kuracie prsia 1,95 € (60 g)
Kačacie prsia 4,95 € (60 g)
Hovädzí flank 3,95 € (60 g)
Kráľovské krevety 5,95 € (60 g)
Tofu 2,55 € (60 g)
Zelenina 1,95 € (130 g)
Sklenené rezance 1,95 € (200 g)
Ryžové rezance 1,95 € (200 g)
Pšeničné rezance 1,95 € (200 g)
Sushi ryža 2,55 € (150 g)
Kokosové mlieko 1,55 € (50 ml)
Vajíčko 1,55 € (50 g)
Volské oko 1,55 € (50 g)
Chilli čerstvé 0,95 € (5 g)
Nakladaný zázvor 0,95 € (40 g)
Wasabi 0,95 € (20 g)
Sójová omáčka 0,55 € (10 ml/1 ks)
Nigiri 0,95 € (2 ks)
Med 0,95 € (20 g)
Jednorázové paličky 0,55 € (1 ks)
Obal na jedlo 0,95 € (1 ks)
Obal na polievku 0,95 € (1 ks)
Obal na sushi 0,95 € (1 ks)
Papierová taška 0,55 € (1 ks)
Darčekový poukaz 10 €
Darčekový poukaz 20 €
Darčekový poukaz 50 €

Alergény
Predjedlá: Polievky: Miso (0,33 l) 2,95 € 1, 4, 6, 11 — Pho (0,33 l) 2,95 € 1, 4, 6, 11 — Ramen (0,33 l) 2,95 € 1, 3, 4, 6,
9, 11 — Tom Yum (0,33 l) 3,95 € 1, 2, 4, 6, 9, 11; Šaláty: Kimchi šalát (100 g) 2,55 € 1, 4, 6, 11 — Wakame šalát (100
g) 3,55 € 1, 6, 11 — Edamame (150 g) 2,95 €; Gyoza: Zelenina (100g) 5,55 € 1, 4, 6, 9, 11 — Kuracia (100 g) 5,55 €
1, 4, 6, 9, 11 ; Tempura: Kráľovské krevety (40 g) 5,95 € 1, 2, 11 — Kuracie prsia (60 g) 5,55 € 1, 11; Sushi: Hosomaki
(100 g): Uhorka 5,55 € 1, 6, 10 — Avokádo 5,55 € 1, 6, 10 — Losos 6,95 € 1, 4, 6, 10 — Kráľovská kreveta 7,95 € 1, 2,
6, 10 — Tuniak 7,95 € 1, 4, 6, 10; Nigiri (60 g): Avokádo 2,95 € 1, 6, 10 — Maslová ryba 3,95 € 1, 4, 6, 10 — Kráľovská
kreveta 4,95 € 1, 2, 6, 10 — Losos 3,95 € 1, 4, 6, 10 — Úhor 4,95 € 1, 4, 6, 10 — Tuniak 5,95 € 1, 4, 6, 10 — Veľký nigiri
set (240 g) 21,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11; Sashimi (45 g): Maslová ryba 5,95 € 1, 4, 6, 10, 11 — Losos 6,95 € 1, 4, 6, 10, 11 —
Tuniak 10,95 € 1, 4, 6, 10, 11; Futomaki (250 g): Zelenina v tempure (280 g) 9,95 € 1, 3, 6, 10, 11 — Mango (320 g) 9,95
€ 1, 3, 6, 7, 10, 11 — Losos v tempure (360) 11,95 € 1, 3, 4, 6, 10 — Losos (290 g) 12,95 € 1, 3, 6, 7, 10 — Kura (290 g) 11,95
€1, 3, 6, 10 — Kreveta v tempure (330 g) 12,95 € 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 — Tuniak (300 g) 17,95 € 1, 3, 4, 6, 10, 11; Uramaki
g): Zelenina (260 g) 9,55 € 1, 3, 6, 10, 11 — Avokádo (280 g) 9,95 € 1, 3, 6, 10, 11— Losos (320 g) 12,55 € 1, 3, 6, 7, 10 —
Losos v tempure (250 g) 12,55 € 1, 3, 6, 7, 10 — Maslová ryba (290 g) 12,55 € 1, 3, 4, 6, 10; Moderné maki: Tuniak v
tempure (340 g) 17,95 € 1, 3, 4, 6, 10, 11 — Hovädzia (350 g) 15,95 € 1, 3, 4, 6, 10, 11 — Opaľovaný losos (350 g) 15,95
€ 1, 3, 4, 6, 10, 11 — Losos (340 g) 15,95 € 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 — Maslová ryba v tempure (350 g) 15,95 € 1, 3, 4, 6, 10, 11
— Tuniak a losos (330 g) 16,95 € 1, 3, 4, 6, 10, 11; Maki sety: Maki set 6 ks (140 g) 8,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 11, 14 — Maki
set 12 ks (280 g) 17,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 ,14 — Maki set 18 ks (420 g) 26,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14; Omakase sety:
Omakase set 19 ks (400 g) 34,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14 — Omakase set 31 ks (660 g) 49,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14
— Omakase set (820 g) 64,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14; Rezancové polievky: Ramen - Bez mäsa (690 g) 6,95 € 1, 3,
4, 6, 9, 11 — Hovädzí flank (750 g) 11,55 € 1, 3, 4, 6, 9, 11 — Kačacie prsia (750 g) 11,95 € 1, 3, 4, 6, 9, 11 — Kuracie prsia
(750 g) 9,95 € 1, 3, 4, 6, 9, 11 — Tofu (750 g) 9,95 € 1, 3, 4, 6, 9, 11; Tom Yum- Bez mäsa (640 g) 7,95 € 1, 2, 4, 6, 9, 11 —
Kráľovské krevety (700 g) 12,95 € 1, 2, 4, 6, 9, 11— Kuracie prsia (700 g) 10,95 € 1, 2, 4, 6, 9, 11 — Tofu (700 g) 10,95
€ 1, 2, 4, 6, 9, 11; Pho - Bez mäsa (640 g) 6,95 € 1, 4, 6, 11 — Hovädzí flank (700 g) 11,55 € 1, 4, 6, 11 — Kačacie prsia
(700 g) 11,95 € 1, 4, 6, 11 — Kuracie prsia (700 g) 9,95 € 1, 4, 6, 11 — Tofu (700 g) 9,95 € 1, 4, 6, 11; Wok: Nasi Goreng:
Bez mäsa (450 g) 6,95 € 1, 3, 4, 6, 11 — Kráľovské krevety (480 g) 14,95 € 1, 2, 3, 4, 6, 11 — Hovädzí flank (480 g)
11,95 € 1, 3, 4, 6, 11 —Kuracie prsia (480 g) 9,95 € 1, 3, 4, 6, 11 — Tofu (480 g) 9,95 € 1, 3, 4, 6, 11 — Kačacie prsia (480
g) 12,55 € 1, 3, 4, 6, 11; Teriyaki: Kráľovské krevety (280 g) 14,95 € 1, 2, 4, 6, 11 — Hovädzí flank (280 g) 11,95 € 1, 4, 6,
11 — Kuracie prsia (280 g) 9,95 € 1, 4, 6, 11 — Tofu (280 g) 9,95 € 1, 4, 6, 11 — Kačacie prsia (280 g) 12,55 € 1, 4, 6, 11;
Tom Kha: Kráľovské krevety (250 g) 14,95 € 1, 2, 4, 6, 11 Kuracie prsia (250 g) 9,95 € 1, 4, 6, 11 — Tofu (250 g) 9,95
€ 1, 4, 6, 11; Sweet & Sour: Kráľovské krevety (220 g) 14,95 € 1, 2, 6, 11 — Kuracie prsia (220 g) 9,95 € 1, 6, 11 — Tofu
(220 g) 9,95 € 1, 6, 11; Karí: Bez mäsa (350 g) 6,95 € 1, 6, 11 — Kráľovské krevety (440 g) 14,95 € 1, 2, 6, 11 — Hovädzí
flank (440 g) 11,95 € 1 , 6, 11 —Kuracie prsia (440 g) 9,95 € 1, 6, 11 — Tofu (440 g) 9,95 € 1, 6, 11 — Kačacie prsia
(440 g) 12,55 € 1, 6, 11; Rezance: Udon teriyaki: Bez mäsa (460 g) 7,55 € 1, 4, 6, 11 — Kráľovské krevety (550 g) 15,95
€ 1, 2, 4, 6, 11 — Hovädzí flank (550 g) 12,55 € 1, 4, 6, 11 —Kuracie prsia (550 g) 10,95 € 1, 4, 6, 11 — Tofu (550 g) 10,95
€ 1, 4, 6, 11 — Kačacie prsia (550 g) 12,95 € 1, 4, 6, 11; Udon Tom Kha: Bez mäsa (460 g) 7,55 € 1, 4, 6, 11 — Kráľovské
krevety (550 g) 15,95 € 1, 2, 4, 6, 11 — Kuracie prsia (550 g) 10,95 € 1, 4, 6, 11 — Tofu (550 g) 10,95 € 1, 4, 6, 11; Mie
Goreng: Bez mäsa (440 g) 7,55 € 1, 3, 4, 6, 11 — Kráľovské krevety (520 g) 15,55 € 1, 2, 3, 4, 6, 11 — Hovädzí flank
(520 g) 12,55 € 1, 3, 4, 6, 11 —Kuracie prsia (520 g) 10,95 € 1, 3, 4, 6, 11 — Tofu (520 g) 10,95 € 1, 3, 4, 6, 11 — Kačacie
prsia (520 g) 12,95 € 1, 3, 4, 6, 11; Tataki: Hovädzí flank s teriyaki (180 g) 13,95 € 1, 4, 6, 11 — Kačacie prsia s teriyaki
(180 g) 14,55 € 1, 4, 6, 11 — Kuracie prsia s kokosovou sweet chilli omáčkou (180 g) 9,95 € 1, 4, 6, 11 — Losos v riase
Nori a tempure s tobiko majonézou (160 g) 23,95 € 1, 3, 4, 6, 11; Prílohy: Jasmínová ryža (200 g) 1,95 € 11 — Kimchi
šalát (100g) 2,55€ 1, 4, 6, 11 — Wakame šalát (100g) 3,55€ 1, 6, 11; Dezerty: Kokosová ryža s mangom (200 g) 3,55
€ 7— Karamelové creme brulee (120 g) 3,55 € 7; Omáčky (50 g): Teriyaki 0,95 € 1, 4 6, 9, 11, 14 —Sweet chilli 0,95
€ — Sriracha 0,95 € — Japonská majonéza 2,55 € 3 — Tobiko majonéza 3,55€ 1, 3, 4, 6;

Zoznam alergénov
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce a výrobky z nich 3. Vajcia a výrobky z nich 4. Ryby
a výrobky z nich 5. Arašidy a výrobky z nich 6. Sójové zrná a výrobky z nich 7. Mlieko a výrobky
z neho 8. Všetky druhy orechov a výrobky z nich 9. Zeler a výrobky z neho 10. Horčica a výrobky
z nej 11. Sezamové semená a výrobky z nich 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb a výrobky
z neho 14. Mäkkýše a výrobky z nich
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info

Posledné objednávky prijímame 15min
pred záverčnou.
Čas prípravy jedla môže byť až 60
minút pri plne obsadenej reštaurácií.
Váha mäsa alebo ryby je uvedená
v surovom stave.
Váha sushi roliek, udon, bowlov
a polievok je uvedená vcelku.
Pri príprave našich jedál nie je možné
zamieňať ingrediencie inak, ako sú dané
v jedálnom lístku. Možnosťou je vami
zvolené suroviny odobrať z daného
jedla.
Tartar a sushi sú pripravené zo surovej
ryby, preto sa tieto jedlá neodporúčajú
konzumovať deťom, tehotným ženám,
dojčiacim ženám a osobám s oslabenou
imunitou.
Naše jedlá pre Vás podávame
v ručne vyrábanej keramike, a preto
vás prosíme, aby ste s ňou šetrne
zaobchádzali, a tým sa snažili vyhnúť
jej zbytočnému poškodeniu. V prípade
rozbitia alebo poškodenia keramiky pri
nevhodnom zaobchádzaní Vám môže
byť zaúčtovaný poplatok do výšky
10 € za kus.
Krajiny pôvodu mäsa:
Kuracie prsia - Slovensko, Ukrajina
Hovädzí flank - Rakúsko
Kačacie prsia - Česká republika
Ďalšie info nájdete na
www.edo-kin.sk
www.facebook.com/Edokinsushi
www.instagram.com/edokin_sushi
Zodpovedný vedúci:
Simona Rybárová
Fakturačná adresa firmy:
EDO-KIN GROUP s.r.o.
Ráztočná 25
821 07 Bratislava
IČO: 46988882
IČ DPH: SK2023704199

Ak máte záujem o rezerváciu
a informácie o prevádzke,
neváhajte nás kontaktovať na:
EDO-KIN BORY
OC Bory mall
Lamač 6780
841 03 Bratislava
bory@edo-kin.sk
0919 140 200
EDO-KIN CUBICON
Galéria Cubicon
Staré grunty 24
841 04 Bratislava
cubicon@edo-kin.sk
0905 637 174
EDO-KIN CENTRAL
OC Central
Metodova 6
821 08 Bratislava
central@edo-kin.sk
0903 508 894
EDO-KIN BLUMENTAL
Office Blumental II.
Nám. Mateja Korvína
811 07 Bratislava
blumental@edo-kin.sk
0903 304 963
EDO-KIN SKYPARK
Bottová 2/A
811 09 Bratislava
skypark@edo-kin.sk
0910 752 569
EDO-KIN PIEŠŤANY
Teplická ulica 70
921 01 Piešťany
piestany@edo-kin.sk
0949 788 272
EDO-KIN SLNEČNICE BISTRO
Zuzany Chalupovej 5
851 07 Bratislava
AZIAKJU BISTRO
OC Central
Metodova 6
821 08 Bratislava

