Napoje
Napoje zimne
Coca Cola 9 zł
Coca Cola Zero 9 zł
Sprite 9 zł
Sok Cappy 8 zł
Napój aloesowy (0,3l) 9 zł
Cisowianka Classic/Perlage 0,3l 9zł
Cisowianka Classic/Perlage 0,7l 16 zł

Napoje ciepłe
Herbata liściasta 12 zł
Kawa espresso 7 zł
Kawa americano 8 zł
Kawa z mlekiem 9 zł

Wino
2016 Cava Brut Nature Reserva 140/22 zł
Llopart
Katalonia, Hiszpania
2020 Gruner Veltliner 1l 100zł / 0,5l 60zł / 17 zł
Hugl Weine
Weinviertel, Austria
2019 Sauvignon Blanc 150/27 zł
Domaine du Haut Perron
Dolina Loary, Francja
2019 Riesling H4 150/27 zł
Weingut Gotz
Rheinhessen, Niemcy

Piwo

2020 Rosa Petsovic 155/28 zł
Franz Weninger,
Sopron/Burgenland, Węgry/Austria

Kirin 17 zł
Sapporo 17 zł
Trzy korony Sędek 15 zł
Trzy korony Chmyz 12 zł
Lech Free 7 zł

Zapytaj o wina nieuwzględnione w karcie ☺
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Menu kuchnia
Przekąski

Przystawki

Edamame 15 z
Wakame 15 zł
Tempura z krewetek 3 szt. 30 zł
Tempura z owoców morza 33 zł
Tempura warzywna 20 zł

Zupy
Tom yum 25 zł
Mleko kokosowe/trawa
cytrynowa/chilli/krewetka lub kurczak
Misoshiru 15 zł
Pasta sojowa/dashi/wakame/tofu

Dania główne
Makaron udon z wołowiną 49 zł
Lub z krewetkami 55 zł
udon/polędwica wołowa lub krewetki/
sake/pak choy/imbir/czosnek/skórka z limonki
Żebro z dzika 55 zł
żeberko z dzika/puree z pasternaku/pak choy/
biała czekolada/sos pieczonych warzyw
Ramen wołowy 45 zł
Bulion mięsny/szarpane żebro wołowe/
marynowane jajko/smażony pak choy/borowik
z teriyaki/grzyby shimeji/domowy makaron
ramen

Desery
Sernik 20 zł
Kremowy serek/kruchy spód/kakao/
żel z rokitnika i mango
Ciastko czekoladowe 20 zł
Krem czekoladowy/piana z marakui

Pierożki z krewetkami 39 zł
Pierożki won ton/białe krewetki/sos
maślany/limonka/kawior z troci
Tuńczyk tataki 45 zł
Tuńczyk yellowfin/majonez wasabi/jalapeno
Ceviche z dorady 39 zł
Dorada/awokado/szalotka/chilli/ kolendra
Tatar wołowy 39 zł
Polędwica wołowa/wędzony sos
sojowy/jalapeno/musztarda/tost
Tatar z łososia klasyk/miso/chilli 50 zł
Tatar z tuńczyka 60 zł

Menu
wegetariańskie
Przystawki
Skorzonera pieczona na maśle 20 zł
sos z pieczonych warzyw/masło
Warzywa w tempurze 20 zł
szparagi/cukinia/boczniak/kimchi/
ponzu/czosnek

Sushi
Hosomaki z awokado/kizami wasabi 13 zł
Futomaki z boczniakiem w panko 25 zł
Boczniak marynowany w kimchi/ warzywa/serek
Futomaki w tempurze z warzywami na maśle 25 zł
warzywa/por/jalapeno
Rainbowmaki ze szparagami
w tempurze 30 zł
cukinia na kimchi/awokado/szczypiorek
Rainbowmaki ze smażona skorzonera 30 zł
tykwa/ogórek/awokado/domowy sos sojowy

Ciastko migdałowe 22 zł
Migdały/krem patissiere/mascarpone/
wanilia/marakuja
Uprzejmie informujemy, iż do stolika powyżej 5 osób doliczany jest
serwis w wysokości 10% kwoty rachunku.

+48 517 144 448 | IG: nagosushiandsake | ul. Św. Gertrudy 7, Kraków

Menu bar
Sashimi 5 szt.
Sashimi z łososia 40 zł
Sashimi z tuńczyka yellowfin 50 zł
Sashimi z serioli 70 zł
Sashimi z tuńczyka bluefin lub toro 80 zł
(zapytaj o dostępność)
Sashimi podajemy z kizami wasabi i
domowym sosem sojowym

Nigiri 2 szt.

Sushi Set 150 zł
2 sztuki nigiri z łososiem ceviche
2 sztuki nigiri z tuńczykiem i kizami wasabi
8 sztuk rainbowmaki z tuńczykiem
yellowfin/szparagi w tempurze/ ogórek/
por/sezam
6 sztuk futomaki z boczniakiem
marynowanym w kimchi/awokado/ogórek
6 sztuk futomaki z łososiem/szparagi na
maśle/serek/dressing marakuja

Sushi Set 260 zł

Łosoś, łosoś marynowany, dorada 20 zł
Tuńczyk yellowfin 33 zł
Seriola, węgorz, krewetka 33 zł
Przegrzebki 40 zł
Toro, tuńczyk bluefin 45 zł
6 sztuk OMAKASE 120 zł
Damy Ci to co najlepsze, zestaw z
najbardziej wyjątkowych dostępnych
składników tego dnia

Hosomaki 6 szt.
Wegetariańskie 13 zł
Łosoś lub dorada 20 zł
Tuńczyk yellowfin 25 zł

4 sztuki mini tatar z łososia z ryżem
6 sztuk nigiri łosoś/dorada/tuńczyk yellowfin z
kizami wasabi i domowym sosem sojowym
6 sztuk futmaki z łososiem/serkiem/awokado
6 sztuk futomaki z boczniakiem w panko/warzywa
6 sztuk futomaki z doradą/warzywa/
kizami wasabi/szczypiorek
8 sztuk rainbowmaki z tatarem z tuńczyka
yellowfin/warzywa/oliwa z tajskiej bazylii
8 sztuk rainbowmaki z łososiem/dressing
marakuja/domowy sos sojowy

Rainbowmaki 8 szt.

Futomaki/
Uramaki 6 szt.
Wegetariańskie 25 zł
Łosoś/serek/awokado 36 zł
Łosoś/szparagi na maśle/warzywa/
Dressing mango 36 zł
Tuńczyk yellowfin/jalapeno/warzywa 36 zł
Kalmar w tempurze/warzywa/kobe 36 zł
Tatar z łososia w tempurze/por/kobe 40 zł
Krewetka w tempurze/por/warzywa 40 zł
Krab miękkoskorupkowy w tempurze/
warzywa/por/sos kobe 45 zł
Małże św. Jakuba w tempurze/por/sos kobe 45 zł

Rainbowmaki z tatarem z tuńczyka 55 zł
szparagi w tempurze/ogórek/kizami
wasabi/szczypiorek/sezam/kobe
Rainbowmaki z krewetką w tempurze 65 zł
Krewetka w tempurze/łosoś marynowany/
ogórek/domowy sos sojowy
Rainbowmaki z tatarem z łososia 50 zł
Szparagi w tempurze/ogórek/por/sos kobe/
domowy sos sojowy
Rainbowmaki z wołowiną marynowaną 50 zł
Cukinia w tempurze/por/kizami wasabi/
domowy sos sojowy
Rainbowmaki z łososiem 50 zł
Łosoś/awokado/serek/łosoś/dressing marakuja/
kizami wasabi/domowy sos sojowy
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