
ფასი არ შეიცავს 18% დღგ-ს

მისოს წვნიანი 
სოკო, ტოფუ, ვაკამეს წყალმცენარე  23  

SNACK-SALAD-TEMPURA

Shrimp with Pineapple Jam - Grilled prawns, black rice,

pineapple jam, chili sauce

Miso Glazed Salmon - Smoked cauliflower puree

Chicken Don - Rice, crispy teriyaki chicken, eggs,

pickled red onions

Beef steak - Goma dare dipping sauce, garlic chips

||| |

|

||

Chicken 15 Vegetables 14 Salmon 17 

Miso Soup
Salmon 27  Mushrooms, tofu, wakame seaweed 23  

Fried Rice

|

HOTTO (hot dishes)

SOUP | RICE
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20 

23 
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20 

Edamame With sea salt  18 Spicy sauce  20 

Hiyashi Wakame Salad - Seaweed salad, walnut sauce

Harumaki - Chicken stuffed Japanese spring rolls,

spicy mango dipping sauce

Prawn Tempura - Wasabi creamy sauce

Gyoza - Pork, chili soy dipping sauce

Salmon Tataki - Seared salmon, garlic Ponzu sauce

ედამამე ცხარე სოუსით  20 ზღვის მარილით 18    

ჰიაში ვაკამეს სალათი - წყალმცენარეების სალათი,
ნიგვზის სოუსი

ჰარუმაკი - იაპონური სპრინგ როლები ქათმის შიგთავსით,
ცხარე მანგოს სოუსი

კრევეტები ტემპურა - ვასაბის კრემისებრი სოუსი

გიოზა - ღორის ხორცი,  ჩილი-სოიოს სოუსი

შემწვარი ბრინჯი

ქათამი 15 ორაგული 17 ბოსტნეული 14 

ორაგული  27 

ორაგულის ტატაკი - მომწვარი ორაგული, 
ნივრის პონზუს სოუსი 

კრევეტები ანანასის ჯემით -გრილზე შემწვარი კრევეტები,
შავი ბრინჯი, ანანასის ჯემი, ჩილი სოუსი

ორაგული მისოს მინანქარით - შებოლილი ყვავილოვანი
კომბოსტოს პიურე

ქათმის დონბური - ბრინჯი, ხრაშუნა ქათამი ტერიაკით,
კვერცხი, დამარინადებული წითელი ხახვი

საქონლის სტეიკი - გომა დარეს სოუსი, ნივრის ჩიფსები



18% VAT Not Included

California Roll - Surimi crab meat, avocado, cucumber

Nomura Roll - Signature roll with shrimp tempura,

takuan, avocado, wasabi emulsion, spirulina seaweed

Roasted Salmon Roll - Seared salmon, cream cheese,

avocado, black truffles

Dragon Roll - Eel, shrimp tempura, avocado,

spicy mayo, tobiko

Spicy Salmon Roll - Salmon tartare,

avocado, chili sauce

Tuna Tartare Roll - Tuna mixed with chili sauce,

Japanese seven spices

Philadelphia roll - Cream cheese, cucumber, avocado,

salmon, tobiko

Kappamaki - Cucumber roll, roasted sesame seeds

Eel 29  

Salmon 25 Seared Salmon 27  

Shrimp 25 Tuna 26  

Salmon 17  

Chocolate Dessert with Miso Caramel  17  

Eel 20 Tuna 19 Shrimp 17  

Seared Salmon 19 

SUSHI-SASHIMI
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40  
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Sashimi

Nigiri

გველთევზა 29 

ორაგული 25 მომწვარი ორაგული 27  

კრევეტები 25  თინუსი 26  

|

გველთევზა 20 

ორაგული 17  

|| თინუსი 19 კრევეტები 17 

შოკოლადის დესერტი მისოს კარამელით  17

მომწვარი ორაგული 19 

კალიფორნია როლი - კრაბის ჩხირები, ავოკადო, კიტრი

თინუსის ტარტარის როლი - თინუსი, ჩილი სოუსი,
ტოგარაში

ფილადელფია როლი - კრემ-ყველი, კიტრი, ავოკადო,
ორაგული, ტობიკო

კაპამაკი - კიტრის მაკი, მოხალული სეზამის მარცვლები

საშიმი

ნიგირი

Dessertდესერტი

ნომურას როლი - საფირმო როლი კრევეტების ტემპურა,
ტაკუანი, ავოკადო, ვასაბის ემულსია, სპირულინას წყალმცენარე

მომწვარი ორაგულის როლი - მომწვარი ორაგული,
კრემ-ყველი, ავოკადო, შავი ტრიუფელი

დრაგონ როლი - გველთევზა, კრევეტების ტემპურა,
ავოკადო, ცხარე მაიო, ტობიკო

ცხარე ორაგულის როლი - ორაგულის ტარტარი,
ავოკადო, ჩილი სოუსი
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