CAT

Perú...
Japó...
Fusió!
De la barreja de dues cultures molt diferents neix la cuina NIKKEI
que és com s’anomenava als fills dels immigrants japonesos al
Perú.
L’ají és uns dels productes més utilitzats a la cuina peruana, i és
també en japonès Gust i Sabor
Amb el millor producte, amb gust i tot el sabor et desitgem que
disfrutis d’aquest moment compartit.

CAT

PER A PICAR
Pisco Sour
EDAMAME AMB SAL PICANT

MAKI PARMESÀ (8p)

6€
5€

12€

Farcit de llagostí, formatge crema i alvocat coronat amb vieires i
salsa parmesà. Ceba fregida i fulles cruixents de coriandre

MAKI A L’ESTIL CEVICHE (8p)

12€

Farcit d’alvocat, enciam, closques la panko, embolcall de tonyina
banyat en maionesa cevichera

MAKI DE GAMBA (8p)
Farcit de gamba, recobert d’alvocat amb maionesa picant

16€

HOSOMAKI (6p)
Rotllo fi d’alga nori amb arròs

▸▸ Salmó
▸▸ Tonyina

7€
8€

FUTOMAKI ROLL (4p)
Rotllo gruixut d’alga nori amb arròs

▸▸ Salmó, Tonyina i Alvocat

12€

CALIFORNIA MAKI (8p)
Maki invertit d’alga nori amb arròs, alvocat i sèsam.

▸▸ Salmó
▸▸ Tonyina
▸▸ Anguila

10€
12€
12€

NIGIRI (1p)
Arròs recobert de peix

▸▸ Salmó
▸▸ Tonyina
▸▸ Anguila
SAFATA ESPECIAL AJÍ (36p)

3€
3,50€
3,50€
50€

Selecció de Makis, Sashimi i Nigiris

SAFATA SELECCIÓ AJÍ (16p)
Selecció de Makis, Sashimi i Nigiris

25€

PIQUEOS
▸▸ Boli yucas
TIRADITOS
▸▸ Pop

Banyat en mel de soja aromatitzada amb ají limo, alls tendres
i chalaquita de ceba i ají

▸▸ Ají groc

Farcides de formatge i servides amb salses

14€
19€

Corball amb salsa cremosa

▸▸ Nikkei

▸ Salmó
▸ Tonyina

▸▸ Chicharrón

10€

▸▸ Papa rellena

10€

▸▸ Tempura

12€

Pa, moniato fregit, costella de porc desossada cuinada en el seu
propi greix i salsa criolla
De rostit de carn i ajís
De verdures amb salses de soja, nap i rocoto

Amb ponzu amb verduretes envinagrades

14€
19€

TEPPAN/PLANXA

CEVICHES

ANTICUCHOS

Tots els nostres ceviches van acompanyats de panís choclo, chulpe
i moniato

Broqueta marinada en ají panka acompanyat de patates i panís

▸▸ Clàssic

19€

▸▸ Crioll

22€

Corball amb llet de tigre
Corball i mariscs en llet de tigre de rocoto

▸▸ Nikkei

Tonyina en llet de tigre de pinya i rocoto amb verduretes
envinagrades, alvocat i cogombre

▸▸ Trio de ceviches

23€

25€

▸▸ Causa de tàrtar de vieires

9€

▸▸ Causa de llagostins

9€

▸▸ Causa limenya

WOK
▸▸ Llom saltat

16€
19€
14€
20€

Saltat de filet de vedella amb ceba, tomàquet i patates,
acompanyat d’arròs amb panís crioll
Amb bolets, brots de soja, tomàquet i ceba

CAUSAS

Amb salsa escabetxada

▸▸ Pop
▸▸ Filet de Vedella
▸▸ Pollastre

▸▸ Tallarins saltats

Patates premsades amanides amb llima, oli i ají groc, servides amb
qualsevol dels nostres farcits.
Amb salsa tàrtara de huancaína

9€

8€

Amb pollastre, tomàquet, alvocat, ou i ocopa

▸ Pollastre
▸ Mariscs
▸ Filet de vedella
▸▸ Chaufa especial

14€
17€
20€
17€

Arròs saltat amb verdures, porc rostit, gambes, pollastre crocant
i truita d’ou

altres especialitats
▸▸ Llobarro Nikkei

22€

▸▸ Chupe de camarón

19€

▸▸ Ají de Gallina

15€

▸▸ Tacu tacu a lo macho

14€

▸▸ Seco de xai

18€

▸▸ Arròs amb ànec

16€

Amb salsa oriental fet al vapor, acompanyat de verduretes
saltades i chaufa blanc
Sopa amb sofregit d’ajís, formatge fresc i ou poché

AMANIDES
▸▸ Verda

Mix d’enciams, alvocat, margallons, pebrot del piquillo,
espàrrecs, tomàquets i ceba vermella amb vinagreta de la
casa

▸▸ Tabulé de quinoa amb pop a la brasa

Cereal andí amb verduretes amanit amb llimona

10€

12€

Guisat tradicional de pollastre fet a base d’ají groc i nous
acompanyat d’arròs amb choclo
Barreja de mongetes i arròs sofregit d’ajís en salsa de mariscs
picants
Estofat de cuixa de xai lletó a base de coriandre, ajís i chicha
Arròs al coriandre amb verdures i cuixes d’ànec estofades

POSTRES
▸▸ Mochi de te verd o fruita de la passió

6€

▸▸ Sospir a la limenya

6€

▸▸ Alfajor

6€

▸▸ Pastís humit de xocolata

8€

Pastisset japonès d’arròs mochi

Dolç de llet amb vainilla amb merenga al Porto
Galetes de maicena farcides de menjar blanc amb formatge
gelat
Bescuit de xocolata, farcit i banyat amb salsa de xocolata al
pisco

SORBETS I GELATS
▸▸ Te verd
▸▸ Gingebre
▸▸ Pisco sour
▸▸ Lúcuma
▸▸ Fruites

7€

