5,40

Spicy Edamame
beines de soja saltades amb shichimi i mantega

5,50

Aletes de pollastre
caramel·litzades amb adob de gingebre, soja i mel

6,70

Gyozas clàssiques (5pcs)
de pollastre i verdures

6,95

Ebi Gyoza (5pcs)
de gambes i verdures

8,75

Maguro Tartar
tartar de tonyina amb rovell de codorniu

12,95

Shake Tartar
tartar de salmó i alvocat amb ikura

12,80

Mini Harumaki cruixents (4 pcs)
rotllets cruixents farcits d’enoki, algues,
cranc i alvocat

7,50

Kakiage
variat de verdures fresques en tempura

7,80

Acompanya els teus
plats amb els nostres
licors japonesos
Sake 1,75 / Umeshu 2,75
Chashu Bao
de porc marinat, amanida
de wakame, kaisou cítrica i
salsa teriyaki 5,50
Hoisin Chicken Bao
pollastre rostit en
salsa hoisin, coriandre
i cacauets 5,50

Picant /

Molt picant

EN BOWL AMB BASTONETS I CULLERA
Misoshiro
sopa miso clàssica amb tofu i wakame

3,80

Miu Yaki Udon
fideus udon amb vedella, espàrrecs
verds i alls tendres

10,25

Kimuchi Yaki Udon
fideus udon amb filet ibèric,
col kimchi, verdures i salsa de chili

9,20

Tonkotsu-Torigara Ramen
amb chashu, edamame, enoki, ceba
tendra i nitamago

10,95

Chirashizushi de salmó i tonyina
alvocat, alga nori, ikura, rabanets,
edamame, gingebre i wasabi

12,50

Yakisoba del mar
calamar, llagostins, katsuobushi,
verdures i ceba tendra

9,20

Kamo No Yakimeshi
arròs saltat amb magret d’ànec,
verdures amb un puntet picant,
katsuobushi i ceba tendra

9,45

Fideus trufats
al wok amb verdures, shiitake,
ou i crema de tòfona

11,25

Chili Pork Mazemen
fideus soba, nitamago, coriandre,
xiitake, ceba tendra, tofu, menma i
porc picant

9,90

Shake no Teriyaki
salmó enrotllat amb nori sobre arròs
saltat de verdures i salsa teriyaki

12,75

Si tens algun dubte consulta el nostre diccionari japonès a la pàgina 4.

IVA inclòs

Edamame
beines de soja saltades amb
mantega i flor de sal

Si vostè té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària, si us plau, sol·liciti la nostra carta d’al·lèrgens.

IZAKAYA CANALLA

AMANIDES FRESQUES
AMB AROMES ORIENTALS
Amanida Miso
la nostra amanida clàssica
5,30

Amanida Cèsar Nipona
pollastre arrebossat en
panko, chashu cruixent
i parmesà

Amanida de Tataki de Tonyina
amb maduixots, edamame
i vinagreta de yuzu
11,20

8,50

SUSHI BAR
MAKIS-URAMAKIS

DELS CLÀSSICS ALS MÉS ATREVITS

Nigiri d’Uni
eriçó amb
autèntic sabor
a mar

Nigiri de foie
a la planxa
4,20

5,25

Gunkan de
Tartar de tonyina
enrotllat en
carbassó
amb rovell de
codorniu i toc
spicy 7,95

Shake Alvocat Uramaki (8 pcs)
de salmó i alvocat

11,20

Spicy Salmó Uramaki sandvitx (8 pcs)
salmó picant, alga nori
i masago

12,95

Uramaki de llagostins (8 pcs)
enoki i alfàbrega en tempura amb
maionesa picant

10,95

Foie micuit Uramaki (8 pcs)
amb mango, masago i tataki de tonyina

12,90

Califòrnia Uramaki (8 pcs)
cranc, cogombre i alvocat

8,10

Gunkan d’eriçó
5,90

Gunkan de foie
y anguila
amb rovell d’ou
3,95

Tori no Karaage Uramaki (8 pcs)
pollastre adobat arrebossat
a l’estil japonès amb alvocat

6,95

Ceviche Futomaki D’Orada (6 pcs)
emulsió de gamba amb ají, choclo
fregit i ceba

9,75

Beef Carpaccio Uramaki (8pcs)
vedella amb mozzarella de búfala,
ceba confitada i salsa Harry’s Bar

9,90

Cèsar Uramaki (8 pcs)
tonyina picant a la sriracha,
cranc, alvocat i ceba

9,50

Steak Tartar Uramaki (8 pcs)
amb mango, alvocat cremós
i maionesa de wasabi

12,25

Hot rainbow Futomaki (6 pcs)
arrebossat amb salmó, orada,
tonyina i llimona verda crispy

10,70

Hot Philadelphia Futomaki (6 pcs)
arrebossat en panko, salmó, ceba,
alvocat i crema de formatge

9,20

Dragon Uramaki (8pcs.)
anguila, alvocat, salmó en tempura,
maionesa i cogombre

14,95

Spicy Maguro Uramaki (8 pcs)
tonyina picant, alvocat i panko cruixent

9,50

Tuna Tataki Uramaki (8pcs)
alvocat, tempura de llagostí
i arròs inflat

14,75

Uramaki Italià (8 pzs.)
mozzarella de búfala, salmó, tomàquet
sec, alvocat i alfàbrega

8,50

SUSHI COMBINAT
19,50

ACOMPANYA
ELS TEUS PLATS
AMB SAKE
I/O UMESHU

19,15

Sashimi no Moriawase
(12 peces de sashimi)

19,50

Nigiri no Moriawase
(2 nigiris de tonyina, 2 nigiris de salmó,
2 nigiris de thai i 2 nigiris d’ebi)

Si vostè té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària, si us plau, sol·liciti la nostra carta d’al·lèrgens.

Sushi no Moriawase
(6 peces de nigiri i 8 peces
de maki de salmó)

19,95

Combinat de Sushi i Sashimi
(6 peces de sashimi, 4 peces de nigiri
i 8 peces de maki de salmó)

17,95

Salmó Combo
(6 peces de sashimi de salmó
i 8 peces de maki de salmó)

Si tens algun dubte consulta
el nostre diccionari japonès

EL QUE NO ET POTS PERDRE:

CARNS I PEIXOS
Tori no Karaage
pollastre adobat i
arrebossat en panko
amb patata cremosa
i maionesa de wasabi
7,15

Ebi no Tempura de
llagostins cruixents

Tataki de tonyina
amb wok d’enoki i
alfàbrega fresca

Wafu Steak daus de
filet de vedella saltats
amb allets tendres,
shiitake, foie,
salsa teriyaki i
cruixent d’arròs

9,95

12,95

Torikatsu
pollastre arrebossat
en panko, carbassó al
miso i salsa tonkatsu
7,30
Tempura de
llagostins y bolets
japonesos amb
maionesa de kimchi
9,95

IVA inclòs

14,20

postres

Tiramisú de te verd

4,80

Kuchen de nous amb gelat
de xocolata amarga

4,85

Pinya Baby brasejada a l’anís estrellat
amb gelat de coco i aromes de lima
5,95

Mochi japonès a escollir: xocolata,
formatge amb maduixes o te verd

4,95

Plàtan i xocolata, salt caramel,
gelat de xocolata amarga, salsa
calenta i brownie

5,50

Gelat de mandarina amb pastanagues,
crema de vainilla bourbon tèbia,
gelée de grand marnier i kumquat
5,25

Sorbet de mandarina i xupito
d’Absolut Mandarin		

5,10

Mango, mango i més mango
amb crispies de lima

Sopa de xocolata blanca
i iogurt amb gelat de llimona
i pa de pessic de pastanaga

4,65

5,25

Gelats i sorbets de la casa

3,95

Trufes Miu		

4,65

