
 

 

 

 

 

 Entrants  

 
Edamame amb sal gruixuda  

amb salsa kimchi                                          4.20€ 

mel trufada  5.00€ 

Beina de soja fregida amb sal gruixuda. (VEGÀ) 

 

Amanida d’algues amb tofu y salmó 9.50€ 
Amanida d'algues wakame i tosaka, amanida amb tozazu i sèsam torrat. Acompanyada de salmó 

i tofu. (PEIX, SÈSAM, GLUTEN) 

 

Braves nikkei      6.50€ 
Patata, moniato i cansalada fregida amb salsa d'anguila. (OUS, GLUTEN) 

 

Gyozas de Verdura al vapor/ 6 peces 8.00€ 
Crestes japoneses cuites a l'estil tradicional japonès farcides de verdura acompanyades d'una 

salsa teriyaki. (GLUTEN) 

 

Gyozas de Pollastre i Verdura al vapor/ 6 peces 8.00€ 
Crestes japoneses cuites a l'estil tradicional japonès farcides de pollastre i verdura 

acompanyades d'una salsa teriyaki. (GLUTEN, CARN) 

 

Gyozas cruixents de Verdura/ 6 peces 8.00€ 
Crestes japonesas fregides farcides de verdura acompanyades d'una salsa teriyaki. (GLUTEN, CARN) 

 

Gyozas cruixents de Pollastre i  Verdura/ 6 peces        8.00€ 
Crestes japoneses fregides farcides de pollastre i verdura acompanyades d'una salsa teriyaki. 
(GLUTEN, CARN) 

 
Crispetes de gamba cruixent 9.50€ 
Tempura de gambes acompanyada de maionesa japonesa. (GLUTEN, MARISC) 

 

Castell de tempura 7.00€ 
Tempura de verdura amb una salsa agredolça. (GLUTEN) 

 

Aletes de pollastre       7.50€ 
Aletes de pollastre a baixa temperatura i fregides amb salsa tebasakin. (GLUTEN) 

 

 

  Sashimi   

 
 

                                             Tàrtar de Tonyina al estil Nikkei / ració 15.50€ 
Tàrtar de tonyina vermella amb base de bolet shitake i tobiko. Amanida amb salses peruanes i 
japoneses, acompanyat d'un cruixent d'alga. (GLUTEN, PEIX) 

 

Sashimi de Tonyina Balfegó/ ració       14.00€ 
Fins talls de llom de tonyina (PEIX) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                              Sashimi de Salmó / ració        10.50€ 
Fins talls de llom de salmó (PEIX) 

 

Tiradito de Salmó / ració 9.00€ 
Plat peruà de peix cru, tallat en forma de sashimi amanit amb Aji Groc i Ponzu. (PEIX, GLUTEN) 

 

Ceviche de Corbina / ració   8.50€ 
Ceviche fet al moment al pur estil nikkei amb salsa de ajipanka. (PEIX,FRUCTOSA) 

 

 

  Nigiris   

 
Nigiri de Tonyina Balfegó       3.50€ 
Base d'arròs amb un tall fi de tonyina vermella damunt. (PEIX) 

 

Nigiri de Salmó  3.00€ 
Base d'arròs amb un tall fi de salmó damunt. (PEIX) 

 

Nigiri de Peix Mantega amb tòfona  2.60€ 
Base d'arròs amb un tall fi de peix mantega amb una salsa de tòfona. (PEIX) 

 

Nigiri de Salmón Brasejat  3.20€ 
Base d'arròs amb un tall fi de salmó brasejat damunt, formatge brie, ceba caramel·litzada, 
acompanyat d'una salsa teriyaki. (PEIX, GLUTEN, LACTOSA) 

 

Nigiri de Secret        2.60€ 
Base d'arròs secret ibèric a baixa temperatura acompanyat de ceba caramelitzada i salsa 

okonomiyaki. (CARN, FRUCTOSA) 

 
Nigiri Mar i Muntanya 3.50€ 
Base d'arròs amb un tall fi de tonyina vermella flamejada amb foie (PEIX, FRUCTOSA) 

 

Nigiri de Gamba Flamejada 2.60€ 
Base d'arròs amb gamba flamejada amb el seu suquet i aroma de vainilla. (MARISC) 

 

Nigiri d’Anguila fumada  3.00€ 
Base d'arròs amb un tall fi d'anguila fumada acompanyada d'una escalivada flamejada per 

damunt i de la salsa de la pròpia anguila. (PEIX, OU) 

 

Nigiri d’ou de guatlla trufat        2.60€ 
Base d'arròs amb un ou de guatlla acompanyat d'una salsa de tòfona. (OU, VEGETARIÀ) 

 

Nigiri d’abergínia   2.40€ 
Base d'arròs amb albergínia a la planxa i mel de tòfona per damunt. (VEGETARIÀ) 

 

Nigiri d’alvocat amb salsa Han Ban          3.20€ 
Base d'arròs fina capa d’alvocat, tobiko i salsa han ban. (PEIX) 

 

Nigiri de bolets          3.50€ 
Base d’arròs amb alga nori, bolets shimeji i salsa mahangang. (SÈSAM, GLUTEN) 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Nigiri de de pop          3.50€ 
                                 Base d'arròs amb tall fi de pota de pop marinada, amb una salsa d'olives. 

 

Nigiri guisat de cua de toro amb bolets          3.00€ 
Base d'arròs coberta amb una tira d'alga nori acompanyada de cua de toro esmicolat i guisat 

amb bolets, recobert de salsa okonomiyaki. 

 

 
                                       

  Hosomaki  

 
Hosomaki de tonyina vermella / 8 talls.       8.50€ 
Rotllo fi d'arròs embolicat amb alga nori, farcit de tonyina vermella. (PEIX) 

 

Hosomaki de salmó / 8 talls 6.20€ 
Rotllo fi d'arròs embolicat amb alga nori, farcit de salmó (PEIX) 

 

Hosomaki d’alvocat/ 8 talls 5.50€ 
Rotllo fi d'arròs embolicat amb alga nori, farcit d'alvocat.(VEGÀ) 

 
 

  Futomaki  

 
Futomaki tempuritzat de Petxina de pelegrí / 6 talls 9.00€ 
Rotllo gruixut d'arròs arrebossat amb tempura d'alga nori, farcit de formatge crema, 

alvocat, petxina de pelegrí i tobiko, acompanyada d'una salsa dolça de miso. (MARISC, 

LACTOSA, GLUTEN) 

 

Futomaki tempuritzat de Lluç i Gamba / 6 talls 8.00€ 
Rotllo gruixut d'arròs arrebossat amb tempura d'alga nori, farcit de tobiko, lluç i gamba 

marinada acompanyada d'una salsa de llet de tigre. (PEIX, MARISC, GLUTEN) 

 

Futomaki tempuritzat de Secret Ibèric / 6 talls 7.50€ 
Rotllo gruixut d'arròs arrebossat amb tempura d'alga nori, farcit de secret ibèric i formatge 

crema acompanyat d'una salsa d'anguila. (CARN, GLUTEN, LACTOSA, OU) 

 

 

  Uramaki  
 

Uramaki de Tonyina / 8 talls           11.50€ 
Rotllo gruixut d'arròs amb alga nori farcit de tonyina, tomàquet cherry confitada i    quinoa. (PEIX) 

 

Uramaki de Tonyina vermella amb ceviche / 8 talls 12.90€ 
Rotllo gruixut d'arròs amb alga nori farcit de llagostí arrebossat, formatge crema i alvocat amb 

una fina capa de tonyina acompanyada d'una salsa de ceviche i ceba cruixent. (PEIX, GLUTEN, 

LACTOSA) 

 

Uramaki Salmó-Alvocat Roll / 8 talls 10.00€ 
Rotllo gruixut d'arròs amb alga nori farcit de salmó, alvocat i formatge crema, cobert de llavors 

de sèsam torrat. (PEIX,LACTOSA,SÈSAM) 

 
 
 
 
 



 
 
 

Uramaki Tori Teriyaki Roll / 8 talls 9.00€ 
Rotllo gruixut d'arròs amb alga nori farcit de pollastre teriyaki, alvocat i quinoa acompanyat de 
curri japonès, salsa teriyaki i ceba cruixent. (FRUCTOSA, OU, GLUTEN) 

 

Uramaki  Diablo / 8 talls             11.50€ 
Rotllo gruixut d'arròs farcit de bolet shitake saltejat amb soja, moniato rostit i ceba confosa amb 

un carpaccio de gamba amb el seu suquet amanit amb salsa de mango i ají groc . (FRUCTOSA, 
MARISC) . 

 

Uramaki Vegeterià / 8 talls       10.00€ 
Rotllo gruixut d'arròs amb alga nori farcit de moniato rostit, tomàquet cherry confitada i 
formatge crema, amb una fina capa d'alvocat i acompanyada d'una salsa teriyaki. 
(LACTOSA,GLUTEN, FRUCTOSA) 

 

Uramaki Vegà/ 8 talls         10.00€ 
Rotllo gruixut d'arròs amb alga nori farcit de moniato rostit, tomàquet cherry confitada i tofu, 

amb una fina capa d'alvocat i acompanyada d'una salsa teriyaki. (LACTOSA,GLUTEN, FRUCTOSA) 

 

Uramaki Rellom / 8 talls        10.50€ 
Rotllo gruixut d'arròs amb alga nori farcit de bolet shitake, moniato rostit,ceba adobada, cobert 

d'una fina capa de rellom flamejat amb salsa okonomiyaki, adreçat amb maionesa d'all negre 
(LACTOSA,GLUTEN, FRUCTOSA) 

 

Uramaki de cua de bou / 8 talls        14.50€ 
Rotlle gruixut d'arròs amb alga nori farcit de crema de formatge blau amb el nostre guisat de 

cua de toro, bolets shitake, xampinyons, mel trufada i salsa mahangang. Adornat amb fils 

de Xile i suc del seu guisat. (LACTOSA,GLUTEN, BOLETS) 

 
 
 

  Plats calients   
 

 
Noodles Vegetals 10.50€ 
Fideus fins saltejats al wok amb verdures i bolet shitake amb salsa agredolça. 

(GLUTEN, VEGÀ) 

 

Noodles de Pollastre 12.00€ 
Fideus fins saltejats al wok amb pollastre, verdures i bolet shitake amb salsa agredolça. 

(GLUTEN, CARN) 

 

Noodles de Vedella 13.00€ 
Fideus fins saltejats al wok amb vedella, verdures i bolet shitake amb salsa agredolça. 

(GLUTEN, CARN) 

 

Pa Bao Ebi Furai 10.50€ 
Pa japonès cuit al vapor amb sèsam torrat, farcit amb llagostí arrebossat, ceba morada i 
cogombre adobat amb maionesa japonesa. (GLUTEN, MARISC) 

 

Pa Bao Pollastre teriyaki  9.50€ 
Pa japonès cuit al vapor amb sèsam torrat, farcit amb pollastre teriyaki, ceba tendra i 
pruna confitada acompanyada d'una maionesa japonesa. (GLUTEN, CARN) 

 

Pop brasejat           19.50€ 
Petits talls de polp en un marinat japonès acompanyat d'un puré de moniato i aji groc. 
(MARISC) 


