Nézd érintésmentesen
a telefonodon!
Check it hands-free
on your phone!

LEVES / SOUP
Miso
Miso leves tofuval
Ebi Miso leves garnéla rákkal

-890 Ft
-1.190 Ft

Rámen leves garnélarákkal
Csirkés, marhás erő leves, tészta, wakame, csíra,
roppanós zöldségek
Chicken and beef broth, pasta, wakame,
crispy veggies, shrimp

Rámen leves marhahússal
Csirkés, marhás erőleves, wakame, tészta,
mungobabcsíra, roppanószöldségek
Chicken and beef broth, pasta, beef, crispy
veggies, wakame

Pho leves garnélarákkal

Csirkés marhás erőlevesalap, rízstészta, újhagyma,
mungó babcsíra,koriander, kínaikel, chili
Chicken and beef broth, rice pasta, green onion,
beansprouts, coriander, napa cabbage, chili

Pho leves marhahússal

Csirkés marhás erőlevesalap, rízstészta, újhagyma,
mungó babcsíra,koriander, kínaikel, chili
Chicken and beef broth, rice pasta, green onion,
beansprouts, coriander, napa cabbage, chili

kis adag
-1.990 Ft

nagy adag

kis adag
-1.990 Ft

nagy adag

kis adag
-1.990 Ft

nagy adag

kis adag
-1.990 Ft

nagy adag

-2.890 Ft

-2.890 Ft

-2.890 Ft

-2.890 Ft

SALÁTA/ SALAD
EDAMAME							
GOMA WAKAME						

-890 Ft
-1.490 Ft

POKE BOWL
Spicy Salmon 							

-2.490 Ft

Friss lazac, siracha, ponzu, szezám, lolo saláta, szójabab, hínár saláta, avokádó,
uborka, szezonális zöldégek, választható: sushi rizs vagy rizs tészta alap
Fresh salmon, sriracha sauce, ponzu, lolo salad, sesame, soybeans, seaweed salad,
avocado, cucumber, sushi rice or rice pasta

Spicy Tuna								

-2.790 Ft

Friss tonhal, siracha, ponzu, szezám, lolo saláta, szójabab, hínár saláta, avokádó,
uborka, szezonális zöldégek, választható: sushi rizs vagy rizs tészta alap
Fresh tuna, sriracha sauce, ponzu, lolo salad, sesame, soybeans, seaweed salad,
avocado, cucumber, sushi rice or rice pasta

Vegán Pokè Bowl 			

-1.990 Ft

Japán jégcsap retek, tofu, mangó szósz, sziracha, ponzu,
szezám, lolo saláta, szójabab, hínár saláta, avokádó,
uborka, szezonális zöldégek. Választható: sushi rizs
vagy rizs tészta alap Japanese radish, tofu, lolo
salad, seaweed salad, avocado, cucumber,
sushi rice or rice pasta

ELŐÉTELEK/
APPETIZERS
Ebi Tempura 							

-1.490 Ft

Gyoza 							

-1.490 Ft

Tempura Rák édes chili mártogatóssal
Shrimp Tempura with sweet chili dip

Gyoza csirkével és zöldségekkel töltve édes chili mártogatóssal
Gyoza stuffed with chicken and veggies, with sweet chili dip

Vega Gyoza							

-1.490 Ft

Gyoza zöldségekkel töltve édes chili mártogatóssal
Gyoza stuffed veggies, with sweet chili dip

Temaki								

-2.490 Ft

Friss lazac, krémsajt, avokádó, lolorosso, tölcsér formába töltve
Cream cheese, fresh salmon, avocado, lolorosso, stuffed into a corn shape

Fish Taco								

-2.490 Ft

Taco shell, lazac, guacamole, édes chili, siracha, szezám, nori, tobiko
Taco shell, salmon, guacamole, sweet chili, siracha, sesame, nori, tobiko

Rák Szirom							

-590 Ft

SUSHI TÁLAK/
SUSHI SETS

Sushi Hajó/Sushi Ship 				

8db Sake Maki, 8db Kappa maki, 4db Arizona Maki, 4db California Maki, 2db
Ebi Nigiri, 2db Chucka Nigiri + Edamame

Bento Box -1-							

-3.490 Ft

Edamame, 8 db Sushi (Sake maki, Kappa maki, Arizona Maki,
California maki) 2 db Nigiri (Chucka, Ebi), Japán Mochi
szezonális gyümölcsökkel

Bento Box -2-							

-3.490 Ft

Miso Tofu, 8 db Sushi (Sake maki, Kappa maki, Arizona Maki,
California maki) 2 db Nigiri (Chucka, Ebi), Japán Mochi
szezonális gyümölcsökkel

Bento Box -3-							

-3.490 Ft

Tempura Rák édes chilivel, 8 db Sushi (Sake maki, Kappa maki,
Arizona Maki, California maki) 2 db Nigiri (Chucka, Ebi), Japán Mochi
szezonális gyümölcsökkel

Családi Tál/ Family plate				
(4 személyes/ 4 person)

16db Saké Maki, 16db Kappa Maki, 8db Arizona Maki,
8db California Tobiko Maki, 4db Ebi nigiri, 4db Chucka nigiri,
Edamame

-6.990 Ft

(2 személyes/2 person)

-13.990 Ft

Prémium Sushi Hajó /					
Premium Sushi Ship					
8db Sake Maki, 4db California Maki, 4db Arizona Maki,
8db Futo Maki, 8db Philadelphia Maki, 2db Unagi nigiri, 1db Ikura
Gunkan nigiri, 1db Tobiko Gunkan nigiri, 1db Chucka Nigiri,
1db Sake Sashimi + Edamame

-17.500 Ft

SUSHI ROLLS
SAKE MAKI				

4 db
-690 Ft

Friss lazaccal						
Fresh salmon

TEKKA MAKI				

-990 Ft

Friss vörös tonhallal					
Red Tuna

FUTO MAKI				

-1.390 Ft

Vörös tonhal, avokádó, lolo rosso saláta		
Red Tuna, avocado, lolo rosso salad

SAKE AVOKADO MAKI
		
Friss lazac és avokádó
Fresh salmon and avocado

-1.290 Ft

SUSHI ROLLS
PHILADELPHIA MAKI

4 db
-1.390 Ft

Füstölt lazac, krémsajt, avocádó, uborka
Smoked salmon, cream cheese,
avocado, cucumber

PHILADELPHIA 			
TOBIKO MAKI

-1.290 Ft

-1.290 Ft

Füstölt lazac, krémsajt, avocádó,
uborka unagi szósszal, szezámmag
Smoked salmon, cream cheese, avocado,
cucumber with unagi sauce, sesame, tempura

-590 Ft

TAKUAN MAKI			

-990 Ft

Jégcsap retek 						
Pickled daikon radish

AVOCADO MAKI			

-750 Ft

Avokádó, uborka, szezámmag 			
Avocado, cucumber, sesame

Surimi rák, teriyaki szósz, avocádó, uborka,
repülőhalikrával boritva
Surimi crab with teriyaki sauce, avocado,
cucumber, covered with flying fish roe

ARIZONA MAKI

KAPPA MAKI			

4 db

Uborka, szezámmag 				
Cucumber, sesame

Füstölt lazac, krémsajt, avocádó, uborka, repülő ikrába forgatva Smoked salmon, cream cheese, avocado, cucumber,
rolled in flying fish roe

CALIFORNIA				
TOBIKO MAKI

VEGAN CHOICE

-1.290 Ft

TOFU MAKI				
				
Tofu							

-890 Ft

SUSHI ROLLS
UNAGI MAKI				

4 db
-1.690 Ft

Ínycsiklandó angolnávál, avokádo, szezámmag
Delicious grig with avocado and sesame

UNAGI HIT				

-2.190 Ft

Angolna, sajtkrém, uborka,unagi szósz, szezámmag
Grig, cream cheese, unagi sauce, sesame

NIGIRI
1 db

8 db

Spanish Roll				

-2.990 Ft

SAKE NIGIRI				

-490 Ft

Friss lazaccal
Fresh salmon

Tonhal, kápia paprika, snidling, örölt piros paprika, petrezselyem,
spicy mayo, guacamoleg, Red tuna, bell pepper, paprika,
fresh chives, parsley, spicy mayo, guacamole

8 db

Dragon Roll
		

-2.990 Ft

Tempura rák, uborka, tobiko, avokádó, unagi szósz, spicy mayo, szezám
Tempura shrimp, cucumber, tobiko, avocado, unagi sauce, spicy mayo, sesame

MAGURO NIGIRI			
		
Friss vörös tonhallal
Red Tuna

-590 Ft

NIGIRI
UNAGI NIGIRI			

1 db
-990 Ft

Ízletes angolnával
Delicious grig

EBI NIGIRI				

-890 Ft

Pácolt tengeri alga
Marinated seaweed

SAKE IKURA GUNKAN

-490 Ft

SAKE
-1.390 Ft

Repülőhal ikrával
Flying fish roe

CHUCKA NIGIRI			

AVOCADO NIGIRI		

-490 Ft

-2.190 Ft

Lazac kaviárral
Salmon roe

Füstölt lazaccal
Smoked salmon

TOBIKO GUNKAN NIGIRI
		

1 db

Avokádo
Avocado

Tirgis rákkal
Tiger shrimp

SAKE GURME NIGIRI		
		

NIGIRI

-690 Ft

SASHIMI
MAGURO

UNAGI

Friss lazaccal
Fresh salmon

Friss vörös tonhallal
Red Tuna

Ízletes angolnával
Delicious grig

-2.490 Ft

-2.890 Ft

-3.990 Ft

DESSZERT/
DESSERT
JAPÁN MOCHI MIX		

3 db

6 db

-990 Ft

-1.690 Ft

Mogyoró / törökmogyoró / szezám
Hazelnuts / Turkish hazel / sesame

3 db

ICE MOCHI 				

-2.290 Ft

Szezonálisan változó,
fagylaltal töltött mochi golyók, friss gyümölccsel
Icecream filled mochi with seasonal changing flavours

3 db

MOCHI 						
Szezám / vörösbab / mogyoró
Sesame / kidney bean / hazelnuts

-1.190 Ft

6db
-1.690 Ft

Kedves Vendégeink!
Szíves figyelmébe ajánljuk az alábbi tájékoztatót:
Borlapunkat kérje felszolgálóinktól!
Ételeink allergén anyagokat tartalmazhatnak.
Kérjen tájékoztatást felszolgálóinktól!
Fél adag étel rendelés esetén az ár 70 % -át számoljuk fel,
Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendők.
Áraink után 12,5 % szervízdíjat számolunk fel.
Elviteles doboz ára 100 Ft /db.
Sushi Bar
https://fivex.hu/sushibar/
+36 30 535 35 33

