SPECIAL ROLLS 10szt

Krewetka w tempurze zawinięta w tamago okładana
tuńczykiem i avocado

50zł

Lampa 1 - Krewetka w tempurze zawinięta w opalanego łososia
z sosem lampa i prażonymi płatkami migdałów

45zł

Krewetka w tempurze zawinięta w tamago okładana tatarem
z łososia na ostro

50zł

Lampa 2 - Krewetka w tempurze zawinięta w opalanego
halibuta z sosem chili jam i prażonymi płatkami migdałów

45zł

4 krewetki w tempurze zawinięte w łososia lub tuńczyka na
ostro

50zł

Lampa 3 - Krewetka w tempurze zawinięta w opalanego łososia
z sosem kabayaki majonezem i porem

45zł

Krewetka w tempurze zawinięta w surowego łososia z sosem
mango

40zł

Lampa 4 - Krewetka w tempurze zawinięta w opalanego łososia
z sosem malinowym i prażonymi płatkami migdałów

45zł

Krewetka w tempurze, ogórek, tykwa, por, sos kobe okładana
halibutem

40zł

Lampa 5 - Krewetka w tempurze zawinięta w opalanego łososia
z sosem mango i prażonymi płatkami migdałów

45zł

Krewetka w tempurze okładana avocado z sosem kabayaki

38zł

6 krewetek smażonych na maśle czosnkowym zawiniętych
w avocado

45zł

Kaczka w tempurze zawinięta w avocado z żurawiną i sosem
kabayaki

45zł

Polędwica gyutataki, sos kobe, por, okładana avocado

50zł

Sashimi maki z polędwicą gyutataki zawinięte w mięso kraba w
tamago, okładane kimchi

55zł

Soft shell w tempurze owinięty łososiem w sosie mango lub
malinowym z prażonymi pestkami

45zł

Lampa 6 - Łosoś w tempurze, serek, ogórek, por, tykwa,
zawinięte w opalanego łososia z sosem lampa i prażonymi
płatkami migdałów

50zł

Lampa 7 - Krewetka w trempurze zawinięta w opalanego
tuńczyka z imbirem czosnkiem i drobno posiekanym
szczypiorkiem

50zł

Lampa 8 - Przegrzebki w tempurze zawinięte w opalanego
łososia z sosem lampa , prażonymi płatkami migdałów i sałatką
z trawy morskiej

55zł

Dragon 1 - krewetka w tempurze zawinięta w pieczonego
węgorza w sosie kabayaki i avocado z żurawiną i prażonymi
płatkami migdałów

45zł

Dragon 2 - Krewetka w tempurze zawinięta w pieczonego
węgorza z sosem kabayaki i pieprzem sancho

50zł

Węgorz w tempurze owinięty łososiem lub tuńczykiem

45/50zł

Tatar z łososia okładany tatarem z łososia

50zł

Tatar z tuńczyka zawinięty w mango

45zł

Sashimi maki w ogórku

55zł

Łosoś, tuńczyk, halibut, serek, sałata, avocado, okładane
krewetkami

55zł

Łosoś surowy, serek, avocado, sałata, zawinięte w łososia
lub tuńczyka

40/45zł

Łosoś surowy, rukola, serek, pomidory suszone, okładane
łososiem z odrobiną majonezu posypane kaparami

40zł

Łosoś surowy, serek, avocado, dynia marynowana w tempurze
okładane łososiem z pikantnym sosem chilli jam

45zł

Rainbow – łosoś lub krewetka w tempurze okładany różnymi
rodzajami ryb

40/45zł

Tuńczyk na ostro z chrupiącym bekonem i jalapeno zawinięty
w avocado lub mango

45zł

Tuńczyk na ostro zawinięty w mango

40zł

Tuńczyk, ogórek, oshinko, por, majonez zawinięty w tuńczyka

50zł

Krewetka w tempurze zawinięta w tamago okładana łososiem
i avocado

45zł

Krewetka w tempurze zawinięta w tamago okładana łososiem
i avocado z sosem kabayaki okładana tatarem z krewetek
i kawiorem

55zł

*każdą rolkę możesz również zamówić w płatku sojowym

ZESTAWY
nr 1 - 14 szt
8x hosomaki z łososiem,
6x futomaki z łososiem serkiem i ogórkiem

27zł

nr 2 - 14 szt
8x hosomaki z ogórkiem, 6x futomaki z łososiem pieczonym
serkiem ogórkiem i sałatą

27zł

nr 3 - 24 szt dla dzieci
8x hosomaki łosoś pieczony, 8x hosomaki z ogórkiem, 8x hosomaki z avocado

30zł

nr 4 - 22 szt
6x futomaki z krewetką w tempurze, 6x futomaki z pieczonym
łososiem, 10x california maki z łososiem

55zł

nr 5 - 38 szt
8x hosomaki z ogórkiem, 8x hosomaki z łososiem, 6x futomaki
z krewetką w tempurze, 2x nigiri łosoś, 2x nigiri tuńczyk, 2x nigiri
tamago, 5x golden california maki z surimi, 5x california maki
z surimi

75zł

nr 6 - 42 szt
8x hosomaki łosoś, 8x hosomaki ogórek, 12x futomaki pieczony
łosoś, 12x futomaki samuraja, 2x nigiri łosoś

80zł

nr 7 - 38 szt grill
8x hosomaki z pieczonym łososiem, 6x futomaki z krewetką
w tempurze, 12x futomaki z pieczonym łososiem, 10x california
z surimi w tempurze, 2x hot nigiri z opalanym łososiem w sosie
lampa z prażonymi migdałami

87zł

nr 8 - 64 szt
8x hosomaki ogórek, 8x hosomaki łosoś, 12x futomaki pieczony
łosoś, 6x futomaki surowy łosoś, 10x california maki krewetka
w tempurze, 10x california z surimi, 10x california z doradą
w tempurze

100zł

nr 9 - 88 szt
8x hosomaki ogórek, 8x hosomaki oshinko, 8x hosomaki łosoś,
12x futomaki pieczony łosoś, 12x futomaki surowy łosoś,
10x california maki krewetka w tempurze, 10x california z surimi,
10x california z doradą w tempurze, 10x california z kalmarem
w tempurze
nr 10 - 14 szt
8x hosomaki z tykwą, 6x futomaki mix warzyw

129zł

25zł

nr 11 - 88 szt
8x hosomaki ogórek, 8x hosomaki oshinko, 8x hosomaki tuńczyk,
6x futomaki surowy łosoś, 6x futomaki pieczony łosoś,
12x futomaki halibut, 10x california krewetka w tempurze, 10x
california dorada w tempurze, 10x california surimi w tempurze,
10x california kalmar w tempurze

145zł

nr 12 - 64 szt grill
8x hosomaki pieczony łosoś, 8x hosomaki w tempurze z tykwą,
12x futomaki pieczony łosoś, 6x futomaki halibut w tempurze,
10x california krewetka w tempurze, 10x california surimi
w tempurze, 10x california dorada w tempurze

119zł

nr 13 - 34 szt
8x hosomaki tuńczyk, 6x futomaki surowy łosoś, 10x california
halibut w tempurze, 10x california łosoś pieczony

80zł

nr 14 - 44 szt VEGE
8x hosomaki ogórek, 8x hosomaki oshinko, 6x futomaki avocado,
serek, ogórek, sałata, oshinko, 6x futomaki cukinia w tempurze,
sałata, mix warzyw, 6x futomaki rukola, serek, mango, ogórek,
tykwa, 10x california grzyby shitake marynowane na słodko

72zł

nr 15 - 10 szt
2x nigiri łosoś, 2x nigiri tuńczyk, 2x nigiri krewetka, 2x nigiri
tamago, 2x nigiri halibut

65zł

DESER
Lody w kokosie

22zł

Lody z zielonej herbaty

12zł

Owoce liczi w syropie

16zł

Owoce w tempurze w słodkim sosie

14zł

www.gingersushi.pl
polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!
facebook.com/gingersushi1

zajrzyj na druga strone
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PRZYSTAWKI

Hot nigiri z opalanym tuńczykiem

19zł

Węgorz pieczony w sosie teriyaki, avocado,
serek, sałata

30zł

Krewetka w tempurze, sos kobe, ogórek, tykwa,
por

34zł

Halibut, serek, tykwa, oshinko, ogórek

30zł

Halibut pieczony, serek, tykwa, oshinko, ogórek

32zł

Krewetka w tempurze 6szt

35zł

Krewetka

15zł

Warzywa w tempurze + dip

22zł

Węgorz

20zł

Kaczka pieczona w sosie kabayaki, tykwa,
ogórek, sałata, majonez

32zł

Mix owoców morza i ryb w tempurze + dip dla
2 osób

60zł

Halibut

15zł

Kaczka w tempurze, majonez, ogórek, sałata

32zł

Tatar z łososia

30zł

Hot nigiri z opalanym halibutem

16zł

Tatar z łososia

30zł

Makrela

14zł

Tatar z tuńczyka

32zł

Tamago

10zł

Surimi, serek, ogórek, oshinko, tykwa

20zł

Surimi w tempurze, serek, ogórek, oshinko,
tykwa

22zł

Sałatka krabowa

22zł

Tatar z tuńczyka
Tatar z krewetek

35zł
35zł

Koktajl z krewetek

30zł

Maguro tataki – opalany tuńczyk 9szt

35zł

Pieczone sashimi z łososia 9szt

30zł

Pierożki gyoza 5szt

20zł

ZUPY

HOSOMAKI 8szt
Łosoś

15zł

Halibut

15zł

Łosoś pieczony

16zł

Halibut pieczony

16zł

Tuńczyk

18zł

Tykwa

12zł

Krewetka

18zł

Tamago

10zł

10zł

Avcoado

12zł

10zł

Surimi

12zł

Miso z tofu

10zł

Oshinko

Miso z łososiem

12zł

Ogórek

Won ton z pierożkami

16zł

Hosomaki w tempurze +5zł

Tajska zupa z kurczakiem

18zł

Tajska zupa z krewetkami

20zł

FUTOMAKI 6szt

Zupa rybna z łososiem

22zł

/
SAlATKI
Kimchi
Wakame
Trawa morska
Fasolka edamame

12zł
12zł
12zł
12zł

SASHIMI
Małe 10szt

40zł

Duże 16szt

60zł

NIGIRI 2szt

Pieczona lub parzona krewetka, serek, sałata,
avocado

30zł

Krewetka w tempurze, sos kobe, sałata, ogórek,
por

30zł

Tuńczyk, serek, avocado, sałata

6szt

24zł

Futomaki w tempurze +5zł

Futomaki - grzyby shitake marynowane na
słodko 6szt

22zł

TAMAGO MAKI 10szt

California maki - tykwa, serek, ogórek, oshinko

10szt

22zł

Łosoś, serek, avocado, sałata

36zł

Łosoś pieczony, serek, avocado, sałata

38zł

California maki - avocado, ogórek, serek, sałata
10szt

24zł

Krewetka w tempurze, serek, sałata, ogórek,
tykwa

38zł

California maki - serek, tofu w tempurze, sałata,
sos sweet chili 10szt

25zł

Tuńczyk, serek, avocado, sałata

38zł

NAPOJE

GUNKAN 3szt

28zł

Futomaki samuraja - surimi, łosoś, tamago,
tykwa, oshinko, ogórek, sos

30zł

Tatar z tuńczyka zawinięty w ogórka

30zł

Łosoś pieczony, majonez, ogórek, por, sałata,
tykwa

25zł

Tatar z tuńczyka z mango zawinięty w tykwę

30zł

Tatar z krewetek zawinięty w nori

28zł

Łosoś pieczony, avocado, serek, sałata

25zł

Tatar z krewetek zawinięty w łososia

32zł

Łosoś w tempurze, majonez, ogórek, sałata,
tykwa

27zł

Tatar z krewetek zawinięty w naleśnika date

32zł

Łosoś surowy, avocado, serek, sałata

24zł

Kawior z łososia zawinięty w nori

32zł

Łosoś surowy, ogórek, majonez, sałata

24zł

Kawior z łososia zawinięty w ogórka

34zł

Łosoś, tuńczyk, avocado, serek, sałata

28zł

Sałatka z kraba zawinięta w nori

25zł

Halibut pieczony, avocado, serek, sałata, tykwa

25zł

Łosoś okładany avocado

15zł

Kalmar w tempurze, sałata, ogórek, oshinko,
tykwa, sos kobe

22zł

Dorada w tempurze, majonez,
oshinko, tykwa, ogórek, sałata

25zł

Węgorz w tempurze, majonez, sałata, tykwa,
ogórek, sos żurawinowy

30zł

19zł

Futomaki - cukinia w tempurze, mix warzyw

Tatar z tuńczyka na ostro

15zł

Tuńczyk okładany mango

22zł

28zł

Łosoś peklowany w bejcy japońskiej

18zł

6szt

28zł

23zł

Tuńczyk

Futomaki - rukola, serek, mango, ogórek, tykwa

Tatar z łososia zawinięty w ogórka

Halibut, avocado, serek, sałata

15zł

20zł

26zł

14zł

Hot nigiri z opalanym łososiem

Futomaki - avocado, ogórek, sałata, serek,
oshinko, tykwa 6szt

Tatar z łososia zawinięty w nori

Łosoś

VEGE ROLLS

0,5l

8zł

Woda niegazowana/gazowana 0,5l

6zł

Napój aloesowy 0,5l

8zł

Sok
Herbatki smakowe na bazie zielonej herbaty

10zł
8zł

Kawa
Oryginalna japońska zielona herbata
/czajniczek (jaśminowa, wiśniowa,
z prażonym ryżem)

731 850 650

CALIFORNIA MAKI 10szt

10zł

Surimi, serek, ogórek, tykwa, oshinko

23zł

PRZY ODBIORZE WŁASNYM

Łosoś, serek, avocado

30zł

przy zamówieniu powyżej 50zł

Łosoś pieczony, serek, ogórek

32zł

Tuńczyk, sos kobe, ogórek, oshinko, por

32zł

ROLKA GRATIS!

zajrzyj na druga strone
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8/10zł

