




СУПИ 

Місо 
Японське національне  
блюдо з місо,  
водоростей вакаме з сиром, 
насінням кунжуту  
і цибулею порей

185 грн35-00

Місо  
з морепродуктами
Морепродукти, сир, 
водорості вакаме, насіння 
кунжуту та цибуля порей
220 грн105-00

САЛА ТИ 

Салат з японських водоростей 
Суміш з маринованих морських водоростей

135 грн135-00

Салат з японських водоростей  
з морським гребінцем

145 грн165-00





Суші лосось
30/25 грн35-00

Суші морський 
гребінець
30/25 грн35-00

Суші тигрова 
креветка 
30/25 грн35-00

Суші тунець
30/25 грн45-00

Суші вугор
30/25 грн65-00

СУШІ НІГІРІ
Колобок рису зі шматочком риби  

або морепродукту





Суші ікра червона 
лососева
30/15/15 грн60-00

Суші  
морські водорості
30/15/15 грн20-00

СУШІ ДУНКАН
Рисовий колобок, загорнутий норі,  

зверху наповнений ікрою та морепродуктами

Суші спайсі тунець

40/15/15 грн50-00

Ікра летючої риби, тунець, 
японський майонез, соус чилі

Суші спайсі лосось

40/15/15 грн45-00

Ікра летючої риби, лосось, 
японський майонез, соус кімчі

Суші спайсі 
морський гребінець

40/15/15 грн45-00

Ікра летючої риби,  
морський гребінець, 
японський майонез





Рол з лососем
105/80 грн80-00

Рол з огірком
105/80 грн45-00

Рол з тунцем
105/80 грн110-00

Рол з вугром
110/80 грн155-00

МАКІ СУШІ
Маленькі роли з одним видом начинки

Рол з мідіями
110/50/30 грн50-00





Рол САКУРА
Лосось, огірок, томати, 
японський майонез

205/50/30 грн115-00

Рол БОНИТО
Мідії, огірок, сир 
Філадельфія, стружка тунця, 
водорості норі

210/50/30 грн115-00

Рол ТОХОКУ
Теплий рол з морським 
окунем, сир Філадельфія. 
Подається з цибулею фрі

222/45/30 грн125-00

Рол ОСАКА
Лосось, огірок, сир 
Філадельфія, насіння 
кунжуту, водорості норі

205/50/30 грн125-00

Рол АЛЯСКА
Лосось Гравлакс,  
сир Фiладельфія,  
водорості норі

200/55/30 грн125-00

Рол  
ТОМАГО ХІМІГАЙ
Мідії, сир Філадельфія, 
томати, яйця курячі

230/50/30 грн99-00

Рол КАНТО
Теплий рол з лососем, 
морським окунем,  
листом салату, огірком  
та ікрою летючої риби

225/45/30 грн155-00

УРАМАКІ
Великі роли навиворіт

Рол  
ФІЛАДЕЛЬФІЯ лайт
Філе лосося, ніжний  
сир Філадельфія,  
ікра летючої риби

220/50/30 грн180-00





УРАМАКІ
Великі роли навиворіт

250/50/30 грн330-00

Рол КАПІТАЛ
Лосось, вугор, авокадо, 
водорості сівід,  
ікра летючої риби,  
соуси Унагі та Понзу-Чилі

235/35/50 грн270-00

Рол  
ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН
Вугор, лосось, ікра летючої 
риби та японський майонез

Рол  
ФІЛАДЕЛЬФІЯ LUX
Філе лосося, ніжний сир 
Філадельфія, вугор, огірок, 
ікра червона

250/50/30 грн265-00

Рол САНКЕЙ
Лосось, сир Філадельфія, 
водорості норі, ікра червона 
лососева 

260/50/30 грн240-00

Рол ЧЕЗАРЕ
Лосось, вугор, огірок,  
сир Філадельфія,  
водорості норі

270/50/30 грн330-00

Рол  
ЗЕЛЕНИЙ ДРАКОН
Вугор, ікра летючої риби, 
авокадо, соус Унагі  
та насіння кунжуту

210/50/30 грн220-00

Рол 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ 
Філе лосося, ніжний  
сир Філадельфія, огірок,  
ікра червона лососева

255/45/30 грн199-00

Рол ТЮБУ
Креветка смажена в темпурі 
з сиром Філадельфія, 
огірком, ікрою летючої риби

235/45/30 грн185-00





Каліфорнійський рол з морепродуктами,  
огірком, авокадо і насінням кунжуту

Рол 
каліфорнійський  
з лососем
200/50/30 грн145-00

200/50/30 грн175-00

Рол 
каліфорнійський  
з тунцем

210/50/30 грн215-00

Рол 
каліфорнійський  
з вугром

Ікра летючої риби 
до ролу 
10 грн25-00

Гостра ікра  
летючої риби  
до ролу
10 грн25-00

КАЛІФОРНІЯ





САШИМІ
Філе морської риби або морепродуктів,  

нарізане скибочками,  
подається з огірком і водоростями

Сашимі  
з тигрової креветки
50/25/30 грн95-00

50/25/30 грн75-00
Сашимі з лосося

50/25/30 грн50-00

Сашимі  
з морського окуня

50/25/30 грн95-00
Сашимі з тунця

50/25/30 грн140-00
Сашимі з вугра





Набір Темпура
Рол: Тохоку, Урамакі теплий з лососем, 
теплий з вугром 
Суші: спайсі лосось, ікра летючої риби

680/90/60 грн510-00

Набір Дракон
Рол: Зелений Дракон, Червоний Дракон, 
Макi з вугром, Макi з Лососем

510/90/60 грн610-00

Набір Філадельфія
Рол: Філадельфія, Філадельфія лайт, 
Філадельфія LUX 
Сашимі з лосося

650/90/60 грн610-00

Набір Хасі Окі
Рол: Макi з вугром, Макi з лососем,  
Макi з тунцем 
Суші: тигрова креветка, лосось

445/90/60 грн415-00

Набір Томаго
Рол: Томаго Унагi, Томаго Хімігай,  
Макi з мідіями, Макi з тунцем

675/90/60 грн410-00

НА БОРИ

Набір Каліфорнія
Рол: Урамакі з лососем, Урамакі з тунцем, 
Урамакі з вугром 
Суші Дункан: морські водорості,  
ікра червона лососева

580/90/60 грн545-00

Набір Муракамі
Рол Філадельфія, Макі з лососем,  
Макі з авокадо 
Суші Дункан: ікра летючої риби,  
спайсі лосось

500/90/60 грн440-00




