ZESTAWY

HOSOMAKI

URAMAKI

Wegetariańskie (6 szt.) 15

California z surimi (10 szt.) 28

Łosoś (6 szt.) 20

Wegetariańskie (10 szt.) 28

Krewetka parzona (6 szt.) 20

Krewetka w tempurze (10 szt.) 34

Tuńczyk (6 szt.) 25

Łosoś (10 szt.) 38

@yemsetu_sushi | @yemse2

Węgorz(6 szt.) 28

Węgorz w tempurze (10 szt.) 38

Yemsetu | Yemse2

NIGIRI

www.yemsetu.pl
WYBÓR NASZYCH
GOŚCI

ZUPY
Miso z łososiem i tofu 18
PhoBo 40

RAMENY

Tuńczyk (10 szt.) 44
Okoń morski w tempurze (10 szt.) 44

Wegetariańskie (2 szt.) 18

FUTOMAKI

Łosoś (2 szt.) 19
Tuńczyk (2 szt.) 20

Wegetariańskie (6 szt.) 23

Okoń morski (2 szt.) 20

Węgorz w tempurze (6 szt.) 32

Węgorz (2 szt.) 20

Krewetka w tempurze (6 szt.) 32

Hotate (2 szt.) 20

Okoń morski w tempurze (6 szt.) 32

Krewetka parzona (2 szt.) 23

Krewetka parzona (6 szt.) 29

Wołowina (2 szt.) 25

Łosoś surowy/pieczony (6 szt.) 32

Ośmiornica (2 szt.) 25

Tuńczyk (6 szt.) 35
Okoń morski surowy (6 szt.) 35

SPECJAŁY

Z kilkoma rybami ( 6 szt.) 35

Spicy Miso 39

Kaczka (6 szt.) 33

Ośmiornica (6 szt.) 39

Ekstra jajko 5

Kiburo z łososiem (6 szt.) 42

Ramen Yemsetu 39

Węgorz (6 szt.) 35

Ramen Tantanmen/ Tantanmen Wege 39

Sałatka z małży (6 szt.) 40

PRZYSTAWKI

Kiburo z tuńczykiem (6 szt.) 45
Dragon na krewetce (5 szt.) 45

Sałatka wakame 18

Wołowina z krewetką w tempurze (5 szt.) 45

Sałatka goma wakame 18

California z surimi i łososiem (10 szt.) 40

Sałatka kimchi 18
Edamame - fasolka sojowa 18
Tempura z krewetek (7 szt.)
podawana z sosem kobe 60

TATARY
Futomaki z tatarem z łososia (6 szt.) 32
Futomaki z tatarem z tuńczyka (6 szt.) 38
Tatar z łososia w miseczce (150g) 43
Tatar z tuńczyka w miseczce (150g) 45

California rainbow
z krewetką w tempurze (5 szt.) 42
Uramaki z tuńczykiem
w środku i na wierzchu (5 szt.) 48

SASHIMI

NAPOJE
Fritz- napój gazowany
(zapytaj o dostępne smaki) (0.33l) 11
Woda mineralna gaz./niegaz. (0.3l) 6
Aloes (0.33l) 10
Herbata (0.5l/1l) 10/15
sencha, jaśmin, ryżowa, czarna, truskawkowa,
wiśniowa
Kombucha (O.5I) 18
Kawa po wietnamsku (na ciepło/zimno) 15

Małe (5 szt.) 60
Średnie (15 szt.) 110
Duże (25 szt.) 159

*poproś obsługę o tabelę alergenów
występujących w daniach

na naszej tablicy
znajdziesz

DANIA
SPECJALNE

ZESTAW I (19 szt.) 89
1x nigiri łosoś,
1x nigiri tamago,
6x futomaki łosoś z surimi,
5x uramaki california sezam,
6x hosomaki z ogórkiem
ZESTAW II (30 szt.) 149
2x nigiri tamago,
6x futomaki pieczony łosoś,
10x uramaki z okoniem morskim w tempurze,
6x futomaki z tatarem z łososia,
6x hosomaki z oshinko
ZESTAW III (34 szt.) 169
6x futomaki łosoś z surimi,
6x futomaki z tatarem z łososia,
6x futomaki z tuńczykiem,
10x uramaki z okoniem morskim w tempurze,
6x hosomaki z węgorzem
ZESTAW IV (50 szt.) 239
6x futomaki łosos z surimi,
6x futomaki philadelfia
6x futomaki z pieczonym łososiem,
6x futomaki z tuńczykiem,
10x uramaki california z łososiem na wierzchu,
10x uramaki z okoniem morskim w tempurze,
6x futomaki z tatarem z łososia
ZESTAW V (20 szt.) 99
2x nigiri z tamago,
6x futomaki z pieczonym łososiem,
6x futomaki z kalmarem w tempurze,
6x hosomaki z ogórkiem
ZESTAW VI (39 szt.) 199
6x hosomaki z łososiem,
6x futomaki z pieczonym łososiem,
6x futomaki z okoniem morskim,
5x uramaki z tuńsczykiem w środku i na wierzchu,
10x uramaki węgorz w tempurze,
6x futomaki kaczka

