MENU

ZESTAWY LUNCHOWE

ZESTAWY RONIN
RONIN I 10 SZT.

Podawane od pon. do pt. w godz. 12.00-17.00
LUNCH I 14 SZT.

34 ZŁ

•

1x nigiri tamago z omletem
1x nigiri łosoś
3x kappa maki z ogórkiem
3x sake maki
6x futo kani z paluszkiem krabowym i warzywami
LUNCH II 13 SZT., ZUPA
•

•

•

37 ZŁ

•

zupa miso z serkiem tofu i glonami wakame
sałatka wakame
6x futo Filadelfia z łososiem
4x uramaki ebi z krewetką
4x uramaki kani z paluszkiem
krabowym
6x ibodai maki z rybą maślaną

2x nigiri łosoś
3x awokado maki
3x sake maki z łososiem
4x uramaki Filadelfia z łososiem,
serkiem i awokado
RONIN III 16 SZT.

54 ZŁ

•

40 ZŁ

6x tuna maki z tuńczykiem i porem
4x California sake z łososiem
na wierzchu, serkiem i awokado
6x suzuki maki z sandaczem
i szczypiorkiem
RONIN IV 16 SZT.

46 ZŁ

•

50 ZŁ

zupa miso z serkiem tofu i glonami wakame
sałatka wakame
7x nigiri łosoś, tamago, opalany łosoś,
maślana, awokado, krewetka, tuńczyk
6x kappa maki z ogórkiem
MAKI LUNCH 20 SZT., ZUPA, SAŁATKA

44 ZŁ

•

zupa miso z serkiem tofu i glonami wakame
sałatka wakame
2x nigiri łosoś
4x uramaki vega z warzywami
6x futo california kani z paluszkiem
krabowym
NIGIRI LUNCH 13 SZT., ZUPA, SAŁATKA

1x nigiri łosoś
1x nigiri sandacz
1x nigiri awokado
1x nigiri tamago z omletem
6x sake maki z łososiem
RONIN II 12 SZT.

zupa miso z serkiem tofu i glonami wakame
1x nigiri łosoś
1x nigiri awokado
1x nigiri tamago z omletem
3x sake maki z łososiem
3x suzuki maki z sandaczem
4x uramaki kani z paluszkiem krabowym
CALIFORNIA LUNCH 12 SZT., ZUPA, SAŁATKA

36 ZŁ

•

6x Filadelfia maki z łososiem,
serkiem i szczypiorkiem
3x oshinko maki z rzepą
3x kappa maki z ogórkiem
4x uramaki ebi z krewetką i szczypiorkiem

ZESTAWY SAMURAI
SAMURAI I 18 SZT.
•

62 ZŁ

64 ZŁ

2x nigiri łosoś
2x nigiri awokado
2x nigiri sandacz
6x oshinko maki z rzepą
6x futo Filadelfia z łososiem, serkiem i warzywami
SAMURAI II 18 SZT.
•

70 ZŁ

2x nigiri z krewetką
6x sake maki z łososiem
6x futo kani z paluszkiem
krabowym i warzywami
4x uramaki tuna z tuńczykiem, serkiem i warzywami
SAMURAI III 22 SZT.
•

80 ZŁ

6x kampyo maki z tykwą
4x California tobiko z łososiem i tobiko
6x futo Filadelfia z łososiem, serkiem
i warzywami
6x futo unagi z węgorzem i warzywami
SAMURAI IV 24 SZT.
•

2x nigiri z opalanym łososiem
2x nigiri z opalanym tuńczykiem
4x uramaki z pastą z tuńczyka
4x uramaki z wędzonym łososiem
6x futo vega z warzywami
6x futo ebi-ten z krewetką w tempurze, na ostro

90 ZŁ

ZESTAWY SUMO
SUMO I 30 SZT.
•

ZESTAWY SPECJALNE
110 ZŁ

2x nigiri łosoś
2x nigiri tuńczyk
6x vega maki z warzywami
6x sake maki z łososiem
4x uramaki kani z paluszkiem krabowym
4x uramaki Filadelfia z łososiem i serkiem
6x futo shiitake z grzybami shiitake i warzywami
SUMO II 36 SZT.
•

•

134 ZŁ

185 ZŁ

•

4x California chilli & pepper
z tuńczykiem opalanym, na ostro
4x California sake z łososiem
6x kampayo maki z tykwą
6x tuna maki z tuńczykiem i porem
6x suzuki maki z sandaczem i szczypiorkiem
6x futo ebi z krewetką i warzywami
6x futo shiitake z grzybami shiitake i warzywami
6x futo unagi z węgorzem i warzywami

100 ZŁ

ZESTAW OYAKOMAKI 8 SZT.
2x mix oyakomaki
6x tuna/sake maki

36 ZŁ

ZESTAW NIGIRI 14 SZT.
2x nigiri łosoś
2x nigiri łosoś marynowany
2x nigiri tuna
2x nigiri ryba maślana
2x nigiri unagi
2x nigiri tamago
2x nigiri awokado

80 ZŁ

ZESTAW VEGE 14 SZT.
2x nigiri tamago
6x kampyo/oshinko maki
6x futo shiitake z grzybami shiitake, serkiem
i warzywami
•

35 ZŁ

MOST* 62 SZT.

250 ZŁ

STATEK* 84 SZT.

330 ZŁ

•

2x nigiri łosoś
2x nigiri tuńczyk
2x nigiri krewetka
2x nigiri węgorz
6x tuna maki z tuńczykiem i porem
6x futo ebi z krewetką i warzywami
6x futo sake grill z łososiem grillowanym i warzywami
6x Filadelfia maki z łososiem, serkiem i awokado
4x uramaki tuna z tuńczykiem, serkiem i warzywami
4x uramaki unagi z węgorzem i warzywami
SUMO IV 44 SZT.

•

•

2x nigiri łosoś
2x nigiri tamago z omletem
6x tuna maki z tuńczykiem i porem
6x sake maki z łososiem
6x futo ebi z krewetką i warzywami
6x futo Filadelfia z łososiem, serkiem i warzywami
4x uramaki spicy ibodai ryba maślana na ostro
4x uramaki Filadelfia z łososiem, serkiem i awokado
SUMO III 40 SZT.

SET SPECIAL 20 SZT.
4x hot sake roll z grillowanym łososiem, na ostro
4x California sake temp z łososiem w tempurze
6x date maki tempura ryba maślana w tempurze
w słodkim naleśniku
6x futo ebi-ten z krewetką w tempurze, na ostro

•

155 ZŁ
•

•

minimalny czas realizacji zamówienia to 2 godziny

ZESTAWY DLA DZIECI
COCONUT KIDS 7 SZT.
•

12 ZŁ

Kulki ryżowe obsypane wiórkami kokosowymi
lub płatkami migdałów, na słodko
BANANA KIDS 6 SZT.
•

15 ZŁ

Banan w tempurze z serkiem i sosem czekoladowym,
zawinięty w kolorowy płatek sojowy
HOSOSAKE KIDS 6 SZT.
•

17 ZŁ

Hosomaki z grillowanym łososiem, zawinięte
w kolorowy płatek sojowy
RYŻOWY NALEŚNIK Z OWOCAMI

20 ZŁ

NIGIRI KIDS 8 SZT.

18 ZŁ

•

mini nigiri z łososiem grillowanym, awokado, mango
i tamago

NIGIRI 2 SZT.

DATE MAKI w słodkim naleśniku 6 SZT.

•

•

awokado z teriyaki
tamago omlet
kani paluszek krabowy
łosoś
sandacz
ryba maślana
łosoś opalany
łosoś marynowany
ryba maślana opalana
łosoś i awokado
tuńczyk
krewetka
węgorz
tuńczyk opalany
krewetka w tempurze

11 ZŁ
11 ZŁ
11 ZŁ
16 ZŁ
16 ZŁ
16 ZŁ
17 ZŁ
17 ZŁ
17 ZŁ
18 ZŁ
23 ZŁ
23 ZŁ
24 ZŁ
24 ZŁ
25 ZŁ

HOSOMAKI 6 SZT.
•

vega maki z warzywami
kani maki z paluszkiem krabowym
kampyo lub oshinko maki
suzuki maki z sandaczem
sake maki z łososiem
ibodai maki z rybą maślaną
Filadelfia maki z łososiem,
serkiem i awokado
ebi maki z krewetką
tuna maki z tuńczykiem i porem
unagi maki z węgorzem
tatar maki łosoś
tatar maki tuńczyk

11 ZŁ
11 ZŁ
13 ZŁ
17 ZŁ
18 ZŁ
18 ZŁ
19 ZŁ

•

tempura maki do wyboru wszystkie maki w cieście
tempura
płatek sojowy do wyboru wszystkie maki w płatku
sojowym zamiast nori

+4 ZŁ

•

+4 ZŁ

20 ZŁ
20 ZŁ
22 ZŁ
22 ZŁ
25 ZŁ

•

date maki z warzywami
date maki z rybą maślaną
date maki z łososiem
date maki z rybą maślaną
w tempurze, podawana na
słodko z teriyaki
date maki z krewetką
date maki z łososiem grillowanym
z teriyaki i płatkami migdałów
date maki z tuńczykiem
date maki z węgorzem i teriyaki

20 ZŁ
26 ZŁ
27 ZŁ
27 ZŁ

28 ZŁ
28 ZŁ
29 ZŁ
29 ZŁ

SPECJAŁY SAMURAI SUSHI 8 SZT.
•

Samurai special z rybą maślaną w tempurze, na słodko
ibodai grill special z grillowaną rybą maślaną, na słodko
sake grill special z grillowanym łososiem, na ostro
sake temp special z łososiem w tempurze i migdałami,
na słodko
ebi tiger z krewetką
w tempurze, na ostro
tuna grill special
z grillowanym tuńczykiem, na ostro
California rainbow z paluszkiem krabowym, łososiem,
awokado, tuńczykiem i tobiko na wierzchu
California sake special z łososiem, porem i ostrym sosem,
opalany łosoś na wierzchu
California spicy mango z krewetką w tempurze, mango,
łososiem na wierzchu, na ostro
California mango z krewetką w tempurze, płatkami
migdałów, węgorzem i mango na wierzchu, na słodko
kemushi roll z krewetką w tempurze i węgorzem,
na wierzchu awokado, sos teriyaki
tatar z łososia podawany z chipsami lub ryżem, 150g
tatar z tuńczyka podawany z chipsami lub ryżem, 150g

30 ZŁ
30 ZŁ
30 ZŁ
30 ZŁ
35 ZŁ
36 ZŁ
37 ZŁ
41 ZŁ
41 ZŁ
44 ZŁ
44 ZŁ
31 ZŁ
36 ZŁ

FUTUMAKI 6 SZT.
•

URAMAKI/CALIFORNIA 4 SZT.
•

uramaki vega z warzywami
uramaki kani z paluszkiem krabowym i warzywami
uramaki z pastą z tuńczyka
uramaki Filadelfia z łososiem,
serkiem i awokado
uramaki ibodai z rybą maślaną
i warzywami
uramaki z wędzonym łososiem
uramaki Filadelfia grill z łososiem grillowanym, płatkami
migdałów, awokado i sosem teriyaki
uramaki tuna z tuńczykiem i warzywami
uramaki ebi z krewetką i warzywami
uramaki unagi z węgorzem i warzywami
California tobiko z łososiem i warzywami, kawior tobiko
na wierzchu
California sake z łososiem i awokado, łosoś
na wierzchu
California unagi z łososiem i warzywami, węgorz
na wierzchu
California sake temp z łososiem, w tempurze
California awokado z krewetką w tempurze, awokado na
wierzchu
California chili & pepper z tuńczykiem, opalany tuńczyk
na wierzchu, na ostro

15 ZŁ
17 ZŁ
19 ZŁ
21 ZŁ
21 ZŁ
22 ZŁ
22 ZŁ
23 ZŁ
23 ZŁ
25 ZŁ
26 ZŁ

futo vega z warzywami i serkiem
futo kani z paluszkiem
krabowym i warzywami
futo shiitake z grzybami
shiitake i warzywami
futo ibodai z rybą maślaną
i warzywami
futo Filadelfia z łososiem, serkiem i warzywami
futo ebi z krewetką i warzywami
futo tuna z tuńczykiem, serkiem i warzywami
futo sake grill z łososiem grillowanym, migdałami
i sosem teriyaki
futo unagi z węgorzem i warzywami
futo ebi-ten z krewetką w tempurze i warzywami
futo tatar z łososia
futo tatar z tuńczyka

17 ZŁ
20 ZŁ

tempura maki do wyboru wszystkie maki w cieście
tempura
płatek sojowy do wyboru wszystkie maki w płatku
sojowym zamiast nori

22 ZŁ
24 ZŁ
25 ZŁ
26 ZŁ
28 ZŁ
27 ZŁ
29 ZŁ
29 ZŁ
28 ZŁ
34 ZŁ

27 ZŁ

•

+4 ZŁ

28 ZŁ

•

+4 ZŁ

28 ZŁ
28 ZŁ
31 ZŁ

GUNKAN 2 SZT.
•

gunkan sałatka mix warzyw podawany
na słodko
gunkan ebi dressing z krewetkami
gunkan tatar z łososia
gunkan tatar z tuńczyka
gunkan paradise mix łososia i węgorza
z teriyaki

17 ZŁ
23 ZŁ
23 ZŁ
27 ZŁ
27 ZŁ

OYAKOMAKI 2 SZT.

DODATKI
ZUPY
miso glony, serek tofu
miso shiitake glony, grzyby shiitake, serek tofu
miso sake glony, serek tofu, łosoś
SAŁATKA WAKAME
glony wakame, grzyby shiitake, serek tofu, warzywa

9 ZŁ
10 ZŁ
13 ZŁ
10 ZŁ

•

tatar z tuńczyka owinięty
w łososia
tatar z łososia owinięty
w tuńczyka
mix oyakomaki

24 ZŁ
28 ZŁ
26 ZŁ

TEMPURA
mix tempura łosoś, ryba maślana, 2 krewetki, paluszek
krabowy, warzywa
ebi tempura 7 krewetek w tempurze

30 ZŁ
39 ZŁ

SASHIMI
sashimi sake z łososiem 100g
sashimi tuna z tuńczykiem 100g
sashimi roll tuńczyk, ryba maślana i łosoś zawinięte
w płatek ryżowy
małe sashimi 240g
duże sashimi 350g

22 ZŁ
28 ZŁ
31 ZŁ
44 ZŁ
62 ZŁ

ZESTAWY DLA DZIECI
COCONUT KIDS 7 SZT.
•

12 ZŁ

Kulki ryżowe obsypane wiórkami kokosowymi
lub płatkami migdałów, na słodko
BANANA KIDS 6 SZT.
•

15 ZŁ

Banan w tempurze z serkiem i sosem czekoladowym,
zawinięty w kolorowy płatek sojowy
HOSOSAKE KIDS 6 SZT.
•

17 ZŁ

Hosomaki z grillowanym łososiem, zawinięte
w kolorowy płatek sojowy
RYŻOWY NALEŚNIK Z OWOCAMI

20 ZŁ

NIGIRI KIDS 8 SZT.

18 ZŁ

•

mini nigiri z łososiem grillowanym, awokado, mango
i tamago

NAPOJE
woda gazowana, niegazowana 0,25l
napoje gazowane 0,2l
soki 0,2l
herbata 0,2l

4 ZŁ
5 ZŁ
5 ZŁ
5 ZŁ

DODATKI
dodatkowy imbir
dodatkowy sos teriyaki lub dip na ostro

3 ZŁ
4 ZŁ

J. MALTAŃSKIE

CH MALTA

AKA

KATOWICK
A

BAR
ANI

C
WI
KATO

KA

CH POSNANIA

KONTAKT
ul. Katowicka 89A
lokal 103
61-131 Poznań
tel. 728-947-710
info@samurai-sushi.pl
www.samurai-sushi.pl

DOWÓZ

Czynne:
pon.-czw. 12.00-22.00
pt. 12.00-23.00
sob. 13.00-23.00
niedz. 13.00-22.00
•

•

•

•

Poznań, Swarzędz, Zalasewo GRATIS
minimalne zamówienie: 30 zł
Bogucin, Czapury, Czerwonak, Garby, Gądki,
Gruszczyn, Janikowo, Kamionki, Kicin, Kobylnica,
Koninko, Koziegłowy, Luboń, Tulce 5 zł
minimalne zamówienie: 50 zł
Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwość dostawy
na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica,
Suchy Las, Dopiewo, Komorniki 10 zł
minimalne zamówienie: 80 zł
•

•

•

