MENÜ
SCAN ME

ÁZSIAI WOK KÜLÖNLEGESSÉGEK

ELŐÉTELEK

TRADICIONÁLIS SÜLT RIZS

EDAMAME

Gombával, káposztával, répával, újhagymával, fokhagymával, tojással
és pirított hagymával tálalva

Forrázott szójabab tengeri sóval és citrommal

2190,-

3590,-

ÉDESBURGONYA PÁLCIKÁK

csirke +990,-

Tempurában sült édesburgonya hasábok

/ lazac +2490,- / rák +1990,-

/ tofu +690,-

/ marha +1990,-

UDON MAKAOU

2590,-

SAJTOS TAVASZI TEKERCS

Zöld curry, kókusztej és zöldfűszerek kombinációja, brokkolival, újhagymával,
gombával és zöldpaprikával, udon tészával

(HÁZI KÉSZÍTÉSŰ)

Sajtos-zöldséges házi készítésű tavaszi tekercsek

4490,-

2790,-

csirke +990,-

CSIRKÉS ZÖLDSÉGES GYOZA

/ lazac +2490,- / rák +1990,-

/ tofu +690,-

5 db zöldségekkel és csirkével töltött tészta batyu

PAD THAI JAPANIKA

2990,-

Rizstészta tojással, káposztával, mungóbab csírával,
mogyoróval, korianderrel, répával és snidlinggel

BUNDÁZOTT CSIRKEFALATOK

/ marha +1990,-

3990,-

Ropogós csirkelabdák édes-savanyú szósszal

csirke +990,-

2890,-

/ lazac +2490,- / rák +1990,-

/ tofu +690,-

/ marha +1990,-

RÁK TEMPURÁBAN

YAKI-UDON

4990,-

Udon tészta káposztával, répával, gombával, mungóbab csírával,
snidlinggel és yakisoba mártással

RÁKSZIROM

3990,-

Chilis yuzu szósszal tálalva

Garnélából készült sült ropogtatnivaló

csirke +990,-

1590,-

/ lazac +2490,- / rák +1990,-

/ tofu +690,-

/ marha +1990,-

SWEET AND SOUR

JAPANIKA CSIRKESZÁRNYAK

6 db édes chilis csirkeszárny ropogósra sütve

Sült csirkemell labdák, tofu vagy tőkehal tempura édes-savanyú szószban gombával,
borssal, hagymával, ananásszal és mogyoróval, gőzölt rizzsel tálalva

2490,-

tempurázott csirke csíkok 4990,-

tofu 4590,-

CHANG MAI

BOWLOK

Udon tészta vörös curryvel, kókusztejjel, piros kaliforniai paprikával,
gombával, snidlinggel, mogyoróval és korianderrel

LAZAC BOWL
Nyers lazac, mangó, avokádó, sárgarépa, újhagyma, retek, uborka,
mungóbab csíra, sushi rizs

4990,-

4890,csirke +990,-

/ lazac +2490,- / rák +1990,-

/ marha +1990,-

PAD SI YU
Hagyományos thai rizstészta étel pikáns szójaszósszal,
gyömbérrel és roppanós zöldségekkel

TONHAL BOWL
Tonhal, mangó, retek, edemame, mungóbab csíra,
sárgarépa, uborka, sushi rizs

4590,-

4990,-

csirke +990,-

VEGA BOWL
Avokádó, cékla, paraj, mangó, retek, uborka, mungóbab csíra,
sárgarépa, lilakáposzta, edemame, újhagyma, kivi, sushi rizs

3990,-

/ lazac +2490,- / rák +1990,-

PONZU

| CÉKLASZÓSZ | BAZSALIKOMOS MAJONÉZ | KERTI SALÁTAÖNTET

/ tofu +690,-

/ marha +1990,-

CHICKEN / TOFU SAMUI
Sült csirke vagy tofu vörös curryvel, kókusztejjel, brokkolival, karalábéval,
gombával, újhagymával és bazsalikommal, gőzölt rizzsel tálalva

csirke 5990,-

VÁLASZTHATÓ SZÓSZOK »»

tofu 5590,-

KASHEW CHICKEN / FISH / TOFU
Tempurázott csirke csíkokkal, tofuval vagy tőkehal tempurával
édes szószban kesudióval és roppanós zöldségekkel, párolt rizzsel tálalva

LEVESEK

5990,-

THAI KUKORICA LEVES

JAPANIKA SPECIALITÁSOK

Kókusztejes, vörös currys pikáns kukorica leves

2290,-

YAKITORI SATE

RAMEN

Csirkecomb filé nyársak vörös curry szósszal, mogyoróvajjal, kókusztejjel,
friss zöldhagymával, rizzsel és salátával tálalva

Hagyományos ázsiai főétel leves (6 dl) udon tésztával,
tojással, csirkével, friss zöldhagymával

4990,-

4990,-

VÖRÖS TONHAL TEMPURA
Vörös tonhal tempurában sütve
málnaecetes teriyakival

MISO
Tradícionális japán leves tofuval, wakame algával
és friss zöldhagymával

9290,-

TORIKATCHU

2290,-

TOM-YUM

Pankómorzsában sült csirkemell filé
rizzsel és zöldsalátával

Kókusztejes főétel leves (6 dl) curry pasztával, üvegtésztával, korianderrel

4990,-

3990,-

/ tofu +690,-

tofu +690,-

/ csirke +790,-

/ rák +1990,-

GRILLEN KÉSZÜLT FRISSENSÜLTEK

SALÁTÁK

ROZMARINGOS CSIRKEMELL FILÉ
Friss salátával és gőzölt rizzsel

JAPANIKA GARDEN SALÁTA
Saláta mix, koktélparadicsom, sárgarépa, uborka, zöldhagyma, jégcsapretek

4990,-

3290,-

LAZAC STEAK

tofu +690,-

/ csirke +990,-

/ rák +1990,-

/ lazac +2490,-

Friss salátával és párolt rizzsel

WAKAME SALÁTA
Wakame algalevelek, üvegtészta, uborka, répa

VÁLASSZ SZÓSZT! »»

2990,-

MOGYORÓS UBORKA TORONY
Egy különleges, édeskés saláta uborkával, kókusztejes mogyoróvajjal

2590,-

9900,-

tofu +690,-

/ csirke +990,-

MÉZES SZÓJASZÓSZ

| SATAY - CHILIS MOGYORÓ MÁRTÁS

Cím: 1051 Budapest Szent István tér 11. / Áraink forintban értendőek, a számla végösszege 15% szervízdíjat tartalmaz.
Üzemeltető: Japanika Hungary Vendéglátó Kft. / Üzletvezető: Somogyi Kinga / Allergénekről érdeklődjön
felszolgálóinknál! / Telefonszám: 06-1-613-1508 / Nyitva: H-V 11:30-24:00 / 1 Euro = 350 HUF

Japanika123

japanikasushibar

SPECIAL SUSHI - 8 DB

MENÜ

japanikasushibar

SUSHI

A SPECIAL ROLL-OK KIZÁRÓLAG EBBEN A FORMÁBAN
ELÉRHETŐEK, ÁM HA KICSERÉLNÉL VALAMIT, ÉPÍTSD
FEL A TEKERCSET MAGADNAK A JOBB OLDALI
OSZLOPBAN LEÍRTAK ALAPJÁN!

SALMON MANGO

CARIBBEAN
SUMMER ROLL

3990,-

Mangó, krémsajt
és kivi füstölt lazac borítással

LATIN ROLL

Mangó, kivi, avokádó, krémsajt,
mangó borítással

Lazac tempura, tobiko,
avokádó és jalapeno topping,
fűszeres tonhallal
és tempuramorzsával

3590,-

SUNSET

4290,-

Lazac tempura, avokádó, uborka,
snidling, édesburgonya borítás

MINT ROLL

3990,-

Nyers lazac, avokádó, koriander,
menta, jégsaláta levelek,
nyers lazac borítással
édesburgonya szórással

SALMON-AVOKADO
Belül avokádó, kívül lazac

4390,-

6290,-

SPECIAL JAPANIKA

COLORFUL
JAPANIKA

Rák tempura, ropogós lazactepertő,
répa, uborka, snidling,
avokádó borítás

SUSHI KISOKOS

MAKI

NIGIRI

FUTOMAKI

GUNKAN

vékony sushi tekercs algalapba tekerve,
6 darabra vágva

rizstégla, algalapba tekerve

KIFORDÍTOTT MAKI / FUTOMAKI

a választott tekercset vagy szendvicset
tempurában sütjük

kifordított sushi tekercs, tempura morzsával

SANDWICH SUSHI

4 darab kifordított sushi szendvics,
tempura morzsával

ZÖLDSÉGES /
GYÜMÖLCSÖS
KIFORDÍTOTT MAKI
Választható 2 zöldség
vagy gyümölcs

WALL STREET

2290,-

Ropogós lazactepertő, snidling,
uborka, japán tojáslepény,
shiitake gomba, füstölt
lazac borítás

4790,-

SPICY TUNA

4990,-

Fűszeres tonhal, krémsajt,
uborka, avokádó borítással,
bazsalikomos majonézzel

SPECIAL VEGGIE

Édesburgonya tempura, snidling,
japán tojáslepény, japán tök,
spárga, avokádó borítás

3990,Japán tojáslepény, japán tök,
uborka, snidling, grillezett
lazac borítás, chilis aioli szósz

SASHIMI
lazac 60g - 3290,tengeri süllő 60g - 5990,tonhal 60g - 3590,-

SASHIMI TÁL
lazac, tengeri süllő,
tigrisrák, tobiko

14990,-

HALAS MAKI

FUTOMAKI

Választható egy hal

4 / 8 darab - Választható egy hal
és kettő zöldség / három zöldség

2890,-

HALAS
KIFORDÍTOTT MAKI
Választható egy
hal és egy zöldség

2590, - /4290,-

KIFORDÍTOTT
FUTOMAKI

4990,-

3390,-

4 / 8 darab - Választható egy
hal és kettő zöldség / három zöldség

SPICY SALMON

MAKI TEMPURA

2890, - /4590,-

Fűszeres lazaccal, avokádóval,
uborkával, jégsalátával,
édesburgonya morzsa borítással

SALMON GRILL ROLL

a választott tekercset pankómozsában sütjük

1690,-

6290,-

SMOKEY

JAPANKO

Választható egy zöldség/gyümölcs

PHILADELPHIA
3890,-

TEMPURA TEKERCS

ZÖLDSÉGES MAKI

5990,-

Füstölt lazac, nyers lazac,
krémsajt, avokádó, uborka,
bazsalikomos tempuramorzsa,
bazsalikomos majonézzel tálalva

rizstégla, választott zöldséggel vagy hallal

vastag sushi tekercs algalapba tekerve,
4 vagy 8 darab

Tonhal, lazac, tigrisrák,
mizuma saláta, cékla tempura,
bazsalikomos majonéz

Füstölt lazac,avokádó,uborka,
krémsajt, kivül szezámmaggal

japanikasushibar

4590,-

Választható egy hal és egy zöldség,
tempurában sütve, meleg teriyaki
szósszal szervírozva

FUTOMAKI
TEMPURA

Tavaszi lapba és lazacba
göngyölt sushitekercs,
spárga,snidling, shiitake
gomba, édesburgonya
tempura, japán tök, lazac borítás

SANDWICH SUSHI

Választható egy hal és kettő zöldség
vagy három zöldség

8 darab - Választható
egy hal és kettő
zöldség / három zöldség
tempurában sütve,
meleg teriyaki

3590,-

4490,-

6590,-

6990,-

JAPANKO

SALMON CHEESE

KOCHI CHICKEN

SANDWICH
SUSHI TEMPURA

Választható egy hal és kettő
zöldség / három zöldség, meleg
teriyaki szósszal szervírozva

Kifordított, pankómorzsában
sült tekercs melegen tálalva
teriyakival. Választható egy hal
és kettő zöldség / három zöldség

3990,-

4590,-

SANTA

3990,-

SALMON LIMO

Nyers lazac, avokádó, shiitake
gomba és citrom szeletek,
füstölt lazac és avokádó borítás,
teriyaki szósszal

Nyers lazac, mozzarella, avokádó,
snidling, tempurában sütve

Tempurázott csirke, avokádó,
oshinko, kanpyo, uborka,
tempura morzsa szórással

4290,-

3990,-

(MELEGEN TÁLALVA)

2890,-

MI KERÜLJÖN BELE?

VÁLASZTHATÓ HALAK

nyers lazac / lazactepertő / fűszeres lazac / lazac
tempura / rák tempura / tonhal / fűszeres tonhal /
grillezett lazac / tőkehal tempura / csirke tempura

NIGIRI LAZAC - 2 DB

NIGIRI TENGERI SÜLLŐ - 2 DB

2290,-

2990,-

NIGIRI FÜSTÖLT LAZAC - 2 DB

NIGIRI TIGRIS RÁK - 2 DB

2290,-

2790,-

NIGIRI FŰSZERES LAZAC - 2 DB

NIGIRI AVOKÁDÓ - 2 DB

spárga / répa / uborka / metélőhagyma
édesburgonya tempura / shiitake gomba / japán
tök / újhagyma / tojáslepény / tofu / mangó /
kivi / japán retek

2290,-

1590,-

EXTRA HAL

NIGIRI TONHAL - 2 DB

NIGIRI TOBIKO - 2 DB

EXTRA ZÖLDSÉG

2490,-

1990,-

SPECIAL EXTRA

NIGIRI FŰSZERES TONHAL - 2 DB NIGIRI TOJÁSLEPÉNY - 2 DB
2490,-

1590,-

VÁLASZTHATÓ ZÖLDSÉGEK /
GYÜMÖLCSÖK

+ 1290,-

HAL BEVONAT
KIFORDÍTOTT SUSHIHOZ
füstölt lazac + 1190,nyers lazac + 1190,tonhal + 1390,tengeri süllő + 1690,tobiko + 1290,-

ZÖLDSÉG BEVONAT
+ 750,-

avokádó + 600,mozzarella sajt / krémsajt + 500,füstölt lazac / tonhal / tengeri süllő + 1490,-

KIFORDÍTOTT SUSHIHOZ
édesburgonya + 500,tojáslepény + 500,avokádó + 600,-

SUSHI KOMBINÁCIÓK
VEGA TÁL

LAZAC TÁL

ALAP KOMBINÁCIÓ

NIGIRI KOMBINÁCIÓ

3 db tojáslepényes maki, 3 db avokádós

4 db Spicy Salmon, 2 db lazac nigiri,
6 db lazacos maki

2 db lazac, 2 db tigrisrák, 1 db tonhal,

édesburgonyás maki, 1 db avokádós nigiri,

8990,-

6-os maki lazaccal és avokádóval,
4-es kifordított futomaki fűszeres tonhallal
és uborkával, 1 lazac nigiri, 1 rák nigiri

1 db tojáslepényes nigiri

HALAS MAKI TÁL

8990,-

6990,-

50 DARABOS SUSHISASHIMI VÁLOGATÁS

PÁROS KOMBINÁCIÓ

3 db tonhalas maki, 3 db lazacos maki,

3 db lazacos maki, 3 db tonhalas maki,
3 db rák tempurás maki, 3 db lazac
tempurás maki, 3 db füstölt lazacos maki,
3 db tőkehal tempurás maki

2 db tonhal nigiri, 2 db lazac nigiri

12990,-

6990,-

VEGA MAKI TÁL

TONHAL TÁL

3-as maki tonhallal és zöldhagymával,
3-as maki avokádóval és lazaccal, 4-es
kifordított futomaki ropogós lazactepertővel,
avokádóval, zöldhagymával, 4-es Philadelphia
Roll, 1 lazac nigiri, 1 tengeri süllő nigiri, 8-as
kifordított futomaki avokádóval, uborkával,

6 db tonhalas maki

3 db oshinkos maki, 3 db avokádós maki,
3 db uborkás maki, 3 db édesburgonyás
maki, 3 db tojáslepényes maki,
3 db tofus maki

Lazac nigiri, tigrisrák nigiri és tonhal
nigiri, kifordított maki lazac tempurával
és sajtkrémmel, kifordított maki fűszeres
tonhallal és uborkával, Wall Street Roll,
Spicy salmon Roll, vegyes sashimi tál
(lazac, tonhal, tigrisrák, tengeri süllő,
japán tojáslepény)

lazac borítással és bazsalikomos majonézzel

8990,-

8990,-

29990,-

19990,-

maki, 3 db uborkás maki, 3 db

TONHAL-LAZAC TÁL

4 db Spicy Tuna, 2 db tonhal nigiri,

1db tengeri süllő, 1 db avokádó nigiri,
1 db tojáslepényes nigiri

9990,-

