SUSHI-SASHIMI

SNACK-SALAD-TEMPURA
ედამამე შავი ტრიუფელით - ედამამე სოი,

17 ₾

17 ₾

Edamame with Black Truffles - Edamame soy,
black truffle paste

შავი ტრიუფელის პასტა

ჰიაში ვაკამე - კომბუ, შავი ფუნგუსი,

25 ₾

კიმჩი - ფერმენტირებული კომბოსტო ნაპა,

17 ₾

25 ₾

Hiyashi Wakame - Kombu, black fungus,

კიტრის სალათი - დამარინადებული კიტრი, ჯინჯერი,

14 ₾

17 ₾

Kimchi - Fermented napa cabbage, daikon,

14 ₾

Cucumber Salad - Marinated cucumber, ginger,
green onion, Japanese salad dressing

მწვანე ხახვი, იაპონური სალათის საკმაზი

მომწვარი ორაგულის როლი შავი ტრიუფელით

გველთევზას როლი - გველთევზა, ორაგული,

შემწვარი კრევეტის როლი - კრევეტი,

31 ₾

Prawn Tempura - Wasabi sauce, amaranti

31 ₾

სპირულინას მუსი, ვასაბი, იუძუს სოუსი

ღორის ხორცის ბანი - ჩაშუ, იუძუს სოუსი,

22 ₾

Pork Bun - Chashu, yuzu sauce,
cucumber, sesame

22 ₾

კალიფორნია როლი - ნამდვილი კიბორჩხალას ხორცი,

Chicken Katsu Bun - Chicken katsu,

18 ₾

კიტრი, სეზამის მარცვლები

ქათმის კაცუს ბანი - ქათმის კაცუ,

18 ₾

ხრაშუნა თევზის ბანი - სიბასი, ტერიაკი, ლაიმი,

24 ₾

24 ₾

Crunchy Fish Bun - Seabass, teriyaki, lime,

საქონლის ხორცის ტატაკი - დაიკონი,

25 ₾

იუძუ კოშო, პონზუს სოუსი

გიოზა - ღორის ხორცი, ფერმენტირებული კომბოსტო ნაპა,

Gyoza - Pork , fermented napa cabbage,
spicy gyoza sauce

24 ₾

13 ₾

Chicken Yakitori - Chicken,

13 ₾

ტერიაკის სოუსი, მწვანე ხახვი

55 ₾

35 ₾

Fried Prawns Roll - Prawn, spirulina mousse,

35 ₾

wasabi, yuzu sauce

44 ₾

Ebi Tempura - Avocado, shrimp tempura,
salmon, cream cheese, salmon caviar

48 ₾

50 ₾

Salmon Roll with Pineapple Jelly

50 ₾

Cream cheese, yuzu sauce, eel, kumquat

45 ₾

Dragon Roll - Shrimp tempura, eel,
avocado, tobiko, spicy mayo sauce

45 ₾

58 ₾

Crunchy Eel Roll - Eel, shrimp tempura, yuzu sauce,
avocado, cream cheese

58 ₾

43 ₾

Spicy Salmon Roll - Red pepper jam,

43 ₾

კრევეტის ტემპურა, ოუძუს სოუსი, ავოკადო, კრემყველი

teriyaki sauce, green onion

ცხარე ორაგულის როლი - წიწაკის მურაბა,

RAMEN | NOODLE

შემწვარი ბოსტნეულის როლი - ავოკადო, ტაკუანი,

ტონკოცუ რამენი - ღორის ბულიონი, ჩაშუ,

29 ₾

დამარინადებული კვერცხი, შიიტაკი, ატრია

ტომ იამ რამენი - ბოსტნეულის ბულიონი, ტომ იამი, ქოქოსის რძე,
კრევეტით 30 ₾

ბოსტნეულით 22 ₾

კრევეტით 34 ₾

|

Shrimp 30 ₾

|

Chicken 24 ₾

|

Shrimp 34 ₾

Noodle with Sweet & Sour Sauce

შიიტაკი, ბულგარული, ბროკოლი, მწვანე ხახვი

Shiitake, green pepper, broccoli, green onion

|

კრევეტით 34 ₾

|

Vegetables 22 ₾

საშიმის ნაკრები 21ც - ორაგული, მომწვარი ორაგული,

167 ₾

ნიგირის ნაკრები - ორაგული, ორაგულის აბური, სკალოპი,

Fried Veggie Roll - Avocado,
takuan, green apple, wafu sauce
Selection of Sashimi 21PC - Salmon, roasted salmon,

29 ₾

167 ₾

eel, Scallop, seabass, roasted seabass, prawns

70 ₾

Selection of Nigiris - Salmon, salmon aburi, scallops,
prawns, prawn tempura, eel, seabass,
seabass aburi, avocado

70 ₾

ფისტას ჩიზქეიქი

17 ₾

Pistachio Cheesecake

17 ₾

მედუზა ნომურა

17 ₾

Jellyfish Nomura

17 ₾

შოკოლადის ტრიუფელი ქოქოსის ნაყინით

18 ₾

Chocolate Truffle with Coconut Ice Cream

18 ₾

კრევეტი, კრევეტის ტემპურა, გველთევზა, სიბასი,
სიბასის აბური, ავოკადო

ბოსტნეულით 22 ₾

Chicken 24 ₾

|

Shrimp 34 ₾

|

Vegetables 22 ₾

DESSERTS
|

Vegetables 22 ₾

HOTTO (hot dishes)
კრევეტები ანანასის ჯემით - შავი ბრინჯი, ტერიაკი,

35 ₾

Shrimp with Pineapple Jam - Black rice, teriyaki,
Japanese chili sauce, pineapple jam

35 ₾

46 ₾

Seabass with Lemon Jelly and Yuzu Sauce

46 ₾

იაპონური ჩილის სოუსი, ანანასის ჟელე

სიბასი ლიმონის ჟელეთი და იუძუს სოუსით

Steamed seabass with ponzu sauce

ორთქლზე მომზადებული სიბასი პონზუს სოუსით

კაკუნი - გამოყვანილი ღორის მუცელი,

35 ₾

სატაცური, იუძუს სოუსი

Kakuni - Slow cooked pork belly, asparagus,

35 ₾

yuzu sauce

ღორის ნეკნები - თაფლის სოუსით და წიწაკის მურაბით

36 ₾

Pork Ribs - with honey and chili sauce

36 ₾

სუკიაკი - საქონლის სუკი, ნაპა, შიიტაკი,

31 ₾

Sukiyaki - Beef fillet, napa, shiitake,

31 ₾

სუკიაკის სოუსი, კვერცხი

29 ₾

მწვანე ვაშლი, ვაფუს სოუსი

Shiitake, green pepper, broccoli, green onion
ბოსტნეულით 22 ₾

ატრია ტკბილ-მჟავე სოუსით
ქათმით 24 ₾

|

Noodle with Sweet & Spicy Sauce

შიიტაკი, ბულგარული, ბროკოლი, მწვანე ხახვი

|

Tom Yum Ramen - Vegetable broth,
Chicken 26 ₾

avocado, galangal emulsion

გველთევზა, სკალოპი, სიბასი, მომწვარი სიბასი, კრევეტი

tom yum,coconut milk, marinated eggs, noodle, shiitake

|

ატრია ტკბილ-ცხარე სოუსით
ქათმით 24 ₾

29 ₾

Tonkotsu Ramen - Pork broth, chashu,
marinated egg, shiitake, noodle

დამარინადებული კვერცხი, ატრია, შიიტაკი

|

44 ₾

48 ₾

ტერიაკის სოუსი, ავოკადო, გალანგას ემულსია

ქათმით 26 ₾

California Roll - Real crab meat, avocado,
tobiko, yuzu sauce

გველთევზა, ავოკადო, ტობიკო, ცხარე მაიოს სოუსი

ხრაშუნა გველთევზას როლი - გველთევზა,

40 ₾

Eel Roll - Eel, salmon, cream cheese,
morel, yuzu sauce, tobiko

კრემყველი, იუძუს სოუსი, გველთევზა, კუმკვატი

დრაგონ როლი - კრევეტების ტემპურა,

24 ₾

ცხარე გიოზას სოუსი

ქათმის იაკიტორი - ქათმის ხორცი,

25 ₾

Beef Tataki - Beef sirloin, daikon,
yuzu kosho, ponzu sauce

ორაგულის როლი ანანასის ჟელეთი

Roasted Salmon Roll with Black Truffle

55 ₾

ორაგული, კრემყველი, ორაგულის ხიზილალა

spicy bean paste

ცხარე ლობიოს პასტა

ები ტემპურა - ავოკადო, კრევეტების ტემპურა,

43 ₾

Cream cheese, avocado, takuan, teriyaki sauce

ავოკადო, ტობიკო, ოუძუს სოუსი

marinated onion, mango sauce

ხახვის მარინადი, მანგოს სოუსი

40 ₾

კრემყველი, მორელი, იუძუს სოუსი, ტობიკო

კრევეტების ტემპურა - ვასაბის სოუსი, ამარანტი

Nomura Roll - Prawns, takuan, avocado,
wasabi sauce, spirulina

კრემყველი, ავოკადო, ტაკუანი, ტერიაკის სოუსი

kimchi sauce

დაიკონი, კიმჩის სოუსი

43 ₾

ვასაბის სოუსი, სპირულინა

morel, peanut sauce

მორელი, თხილის სოუსი

ნომურას როლი - კრევეტი, ტაკუანი, ავოკადო,

sukiyaki sauce, egg

ფასი არ შეიცავს 18% დღგ-ს

18% VAT Not Included

