Sushi

Wegetariańskie.
Pikantne.
Rekomendowane przez Szefa Kuchni.
Wszystkie dania można zamówić na wynos.
Niektóre dania mogą zawierać nasiona sezamu i orzechy. Prosimy pytać kelnera lub kucharza, jeśli mają Państwo
jakiekolwiek wymagania żywieniowe. Dodajemy 10% serwisu do rachunków. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Vegetarian.
Spicy.
Chef’s Recommendation.
All dishes are available for take away.
Some products may contain traces of sesame seeds and nuts. Please do not hesitate to ask your waiter or chef
if you have any dietary requirements. We add a 10% discretionary service charge to the bill. All prices include VAT.

BENIHANA WARSAW SIGNATURE ROLLS 8 szt. / 8 pcs
MANGO WHITE ROLL

32 zł

Rolka z krewetką w tempurze, awokado, ogórkiem i mango w papierze ryżowym
z ostrym majonezem i shichimi / Shrimp tempura, avocado, cucumber and mango
in rice paper with spicy mayo and shichimi

BENIHANA WARSAW ROLL

32 zł

Rolka w tempurze z łososiem, serkiem Philadelphia i kanpyo /
Deep fried roll in tempura batter with salmon, Philadelphia cheese and kanpyo

SEA BASS CUCUMBER ROLL
Rolka z okoniem morskim, szparagami, szczypiorkiem, majonezem, ogórkiem
i selerem naciowym / Sea bass, asparagus, spring onion and mayonnaise topped
with cucumber and celery

32 zł

SALMON WHITE ROLL

34 zł
Rolka z łososiem, szparagami, ogórkiem, kolendrą i majonezem w papierze ryżowym
z dressingiem sezamowym / Salmon, asparagus, cucumber, coriander and mayonnaise
in rice paper with sesame dressing

BAKED SALMON ROLL

39 zł

Rolka z ogórkiem, awokado, oshinko, serkiem Philadelphia i opalonym łososiem
w sosie teriyaki / Cucumber, avocado, oshinko, Philadelphia cheese topped
with baked salmon with teriyaki sauce

PINK COSMOPOLITAN ROLL

45 zł

Rolka z krewetką w tempurze, ogórkiem i awokado w różowym papierze sojowym
i ostrym majonezem / Shrimp tempura, cucumber and avocado wrapped in pink
soy paper with spicy mayo

GREEN DRAGON ROLL

49 zł

Rolka z krewetką w tempurze, szparagami, ogórkiem, majonezem, awokado
i tobikko / Shrimp tempura, asparagus, cucumber, avocado and mayonnaise
topped with avocado and tobikko

TUNA MANGO TANGO ROLL

49 zł

Rolka z tuńczykiem, serkiem Philadelphia, kanpyo, mango, awokado i tobikko /
Tuna, Philadelphia cheese, kanpyo topped with mango, avocado and tobikko

EEL ROLL

54 zł

Rolka z kanpyo, ogórkiem, awokado, serkiem Philadelphia i węgorzem
w sosie kabayaki / Kanpyo, cucumber, avocado and Philadelphia cheese
topped with kabayaki eel

RAINBOW ROLL

59 zł
Rolka z krabem, ogórkiem, majonezem, łososiem, tuńczykiem i awokado /
Crab meat, avocado, cucumber and mayonnaise topped with salmon, tuna and avocado

RED DRAGON ROLL
Rolka z krabem, ogórkiem, awokado, majonezem, tuńczykiem i ostrymi
płatkami tempury / Crab meat, avocado, cucumber and mayonnaise topped
with tuna and spicy crispy flakes

59 zł

Sashimi 5 szt. / 5 pcs

Nigiri 2 szt. / 2 pcs

Łosoś / Salmon
Krewetka / Shrimp
Tuńczyk / Tuna

29 zł
33 zł
49 zł

SASHIMI MIX 6 szt. / 6 pcs

43 zł

2 plastry łosoś, tuńczyk, krewetka /
2 slices of salmon, tuna, shrimp

Okoń morski / Sea bass
Łosoś / Salmon
Tuńczyk / Tuna
Krewetka / Shrimp
Węgorz / Eel

17 zł
19 zł
22 zł
24 zł
27 zł

Futomaki 6 szt. / 6 pcs
VEGETARIAN

24 zł

Awokado, ogórek, kanpyo, oshinko, serek Philadelphia /
Avocado, cucumber, kanpyo, oshinko and Philadelphia cheese

SALMON PHILADELPHIA

32 zł

Łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado /
Salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado

TUNA PHILADELPHIA

37 zł

Tuńczyk, serek Philadelphia, ogórek, awokado /
Tuna, Philadelphia cheese, cucumber, avocado

SALMON TARTARE

39 zł

Tatar z łososia, ogórek /
Salmon tartare, cucumber

TUNA TARTARE

45 zł

Tatar z tuńczyka, mango /
Tuna tartare, mango

EEL KABAYAKI

47 zł

Węgorz, ogórek, awokado, kanpyo /
Eel, cucumber, avocado and kanpyo

Hosomaki 6 szt. / 6 pcs
Ogórek / Cucumber
Rzodkiew / Oshinko
Tykwa / Kanpyo
Awokado / Avocado
Łosoś / Salmon
Krewetka / Shrimp
Tuńczyk / Tuna

Gunkan 2 szt. / 2 pcs
13 zł
13 zł
13 zł
18 zł
22 zł
25 zł
28 zł

Tatar z łososia / Salmon tartare
Tatar z tuńczyka / Tuna tartare

HANA SUSHI SET 13 szt. / 13 pcs
Przystawki: / Starters:
Zupa miso / Miso soup
Tradycyjna sałatka Benihana z dressingiem imbirowym / Traditional Benihana salad
with ginger dressing

Nigiri 3 szt. / 3 pcs
Łosoś, tuńczyk, krewetka / Salmon, tuna, shrimp

Pink Cosmopolitan roll 4 szt. / 4 pcs
Rolka z krewetką w tempurze, ogórkiem i awokado w różowym papierze sojowym
i ostrym majonezem / Shrimp tempura, cucumber and avocado wrapped in pink soy
paper with spicy mayo

Salmon Philadelphia 6 szt. / 6 pcs
Łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado /
Salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado

23 zł
27 zł

79 zł

SAKURA SUSHI SET 28 szt. / 28 pcs

139 zł

Przystawki: / Starters:
Zupa miso 2 szt. / Miso soup 2 pcs
Tradycyjna sałatka Benihana z dressingiem imbirowym 2 szt. / 2 pcs
Traditional Benihana salad with ginger dressing

Nigiri 4 szt. / 4 pcs
Łosoś, okoń morski / Salmon, sea bass

Hosomaki 6 szt. / 6 pcs
Ogórek / Cucumber

Gunkan 2 szt. / 2 pcs
Tatar z tuńczyka / Tuna tartare
Mango White Roll 8 szt. / 8 pcs
Rolka z krewetką w tempurze, awokado, ogórkiem i mango w papierze ryżowym
z ostrym majonezem i shichimi / Shrimp tempura, avocado, cucumber and mango
in rice paper with spicy mayo and shichimi
Benihana Warsaw Roll 8 szt. / 8 pcs
Rolka w tempurze z łososiem, serkiem Philadelphia, kanpyo i ogórkiem /
Deep fried roll in tempura batter with salmon, Philadelphia cheese, kanpyo and cucumber

HASU SUSHI SET 58 szt. / 58 pcs
Przystawki: / Starters:
Zupa miso 4 szt. / Miso soup 4 pcs
Tradycyjna sałatka Benihana z dressingiem imbirowym 4 szt. / 4 pcs
Traditional Benihana salad with ginger dressing

Nigiri 12 szt. / 12 pcs
Łosoś, tuńczyk, okoń morski / Salmon, tuna, sea bass

Hosomaki 12 szt. / 12 pcs
Ogórek, tykwa / Cucumber, kanpyo

Futomaki salmon Philadelphia 6 szt. / 6 pcs
Łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado /
Salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado
Futomaki tuna Philadelphia 6 szt. / 6 pcs
Tuńczyk, serek Philadelphia, ogórek, awokado /
Tuna, Philadelphia cheese, cucumber, avocado

Futomaki vegetarian 6 szt. / 6 pcs
Awokado, ogórek, kanpyo, oshinko, serek Philadelphia /
Avocado, cucumber, kanpyo, oshinko and Philadelphia cheese

Pink Cosmopolitan roll 8 szt. / 8 pcs
Rolka z krewetką w tempurze, ogórkiem i awokado w różowym papierze sojowym
i ostrym majonezem / Shrimp tempura, cucumber and avocado wrapped in pink
soy paper with spicy mayo

Baked salmon roll 8 szt. / 8 pcs
Rolka z ogórkiem, awokado, oshinko, serkiem Philadelphia i opalonym łososiem
w sosie teriyaki / Cucumber, avocado, oshinko, Philadelphia cheese topped
with baked salmon with teriyaki sauce

259 zł

