MASASHI HotSpot

TM

Zapraszamy w godzinach
poniedziałek - sobota: 10:00 - 21:00
niedziela: 10:00 - 19:00
www.masashisushi.pl

ZESTAWY SUSHI
NAMI 15 szt.
Maki krewetka w tempurze, ogórek, por, sałata, plastry łososia
Gunkan tatar z łososia
Nigiri tuńczyk
Inari z pieczonym łososiem

6 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.

65 zł

AKI 24 szt.
Dragon węgorz przeplatany avokado, krewetka tempura, por,
majonez, dressing sezamowy
Dragon plastry mango i tuńczyka, tykwa, serek philadelphia
Dragon opalany łosoś, majonez, rukola, ogórek, zielony pieprz

PROMOCJA

8 szt.
8 szt.
8 szt.

81 zł

ZESTAWY SUSHI
YURI 14 szt.
California Krewetka w tempurze Aonori, por, majonez
Maki pieczony łosoś, mango, tykwa, serek philadephia

8 szt.
6 szt.

39 zł

MEGU 40 szt.
White Rolls krewetka w tempurze, rukola, majonez, por,
dressing sezamowy
Maki pieczony łosoś, tykwa, mango, serek philadelphia, sałata
Maki pieczona maślana, tykwa, mango, serek philadelphia, sałata
Dragon węgorz, ogórek, avokado, serek philadephia
Nigiri opalany łosoś
Inari z pieczonym łososiem
Hosomaki ogórek

8 szt.
6 szt.
6 szt.
8 szt.
3 szt.
3 szt.
6 szt.

135 zł

ZESTAWY SUSHI
KANA 26 szt.
Nigiri opalany łosoś
Tobikko california łosoś, ogórek, serek philadelphia
Płatek sojowy Maki łosoś, ogórek, majonez, sriracza, sałata,
dressing sezamowy
Hosomaki łosoś
Gunkan tatar łosoś

3 szt.
8 szt.
6 szt.
6 szt.
3 szt.

102 zł

YUKI 21 szt.
Tempura maki tuńczyk
Tempura maki łosoś
Inari z pieczonym łososiem
Gunkan tatar z tuńczyka
Gunkan tatar z łososia

6 szt.
6 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.

99 zł

ZESTAWY SUSHI
MARI 22 szt.
Maki łosoś avokado
White Rolls tuńczyk, mięta, mango
Tobikko california krewetka gotowana, por, majonez

6 szt.
8 szt.
8 szt.

65 zł

TOMO 10 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

Gunkan Tobikko
Gunkan krewetka gotowana
Gunkan tatar z łososia
Gunkan tatar z tuńczyka
Nigiri łosoś

67 zł

ZESTAWY PREMIUM*
premium set 50 szt.

110 zł

premium set 75 szt.

160 zł

premium set 100 szt.

210 zł

*Czas oczekiwania może być dłuższy

WHITE MASASHI ROLLS
White Rolls płatek ryżowy, krewetka gotowana, avokado, majonez, por
White Rolls łosoś, mięta, serek philadelphia, ogórek, dressing sezamowy
White Rolls pieczony łosoś, bazylia, avokado, dressing sezamowy
White Rolls tuńczyk, rzepa oshinko, tykwa, serek philadelphia
White Rolls mango, inari, serek philadelphia, mus malinowy
White Rolls krewetka tempura, rukola, por, dressing sezamowy

8 szt. / 26 zł
8 szt. / 26 zł
8 szt. / 26 zł
8 szt. / 27 zł
8 szt. / 24 zł
8 szt. / 29 zł

MASASHI ROLLS
Maki łosoś, rukola, kapary, majonez
Maki mango, tykwa, mięta, serek philadelphia, mus malinowy
Dragon opalany łosoś, tatar z tuńczyka, zielony pieprz
Dragon opalany tuńczyk, ogórek, avokado, por, dressing sezamowy
Dragon mango, łosoś, tykwa,serek philadelphia, mięta
Dragon węgorz, krewetka, avokado, rukola, serek philadelphia, mus malinowy
Dragon łosoś, ogórek, rzepa oshinko, serek philadelphia, dressing sezamowy
Dragon tatar z tuńczyka, avokado, por, majonez (ostry)
Dragon tatar z łososia, avokado, rukola, majonez
Dragon krewetka w tempurze, plastry łososia, ogórek
Dragon krewetka gotowana, rzepa oshinko, ogórek, serek philadelphia
Maki plastry łososia, krewetka tempura, tykwa, majonez
Maki plastry tuńczyka, krewetka tempura, por, majonez
Papier sojowy, krewetka tempura, łosoś, rukola, majonez, dressing sezamowy
Papier sojowy, łosoś, serek philadelphia, avokado
Fit Rolls (bez ryżu) łosoś, tuńczyk,maślana, krewetka, ogórek, sałata

6 szt. / 19 zł
6 szt. / 18 zł
8 szt. / 34 zł
8 szt. / 32 zł
8 szt. / 30 zł
8 szt. / 34 zł
8 szt. / 32 zł
8 szt. / 32 zł
8 szt. / 30 zł
8 szt. / 32 zł
8 szt. / 28 zł
6 szt. / 30 zł
6 szt. / 30 zł
6 szt. / 28 zł
6 szt. / 27 zł
5 szt. / 30 zł

ŁOSOŚ
Nigiri
Nigiri Tataki
Gunkan tatar łosoś
Hosomaki łosoś
Uramaki łosoś, avokado, serek philadelphia
Maki łosoś, avokado, sałata
Maki pieczony łosoś, serek philadelphia, tykwa, mango, sałata
Tempura maki łosoś
Maki łosoś tempura, por majonez, sałata, sriracha
Maki tatar z łososia
Uramaki pieczony łosoś

3 szt. / 16 zł
3 szt. / 18 zł
3 szt. / 28 zł
6 szt. / 16 zł
8 szt. / 21 zł
6 szt. / 20 zł
6 szt. / 21 zł
6 szt. / 29 zł
6 szt. / 22 zł
6 szt. / 24 zł
8 szt. / 23 zł

WĘGORZ
Nigiri
Hosomaki węgorz
Maki węgorz, ogórek, tykwa, serek philadelphia
Uramaki węgorz, majonez, tykwa, ogorek

3 szt. / 18 zł
6 szt. / 18 zł
6 szt. / 26 zł
8 szt. / 28 zł

TUŃCZYK
Nigiri
Nigiri Tataki
Gunkan tatar tuńczyk
Hosomaki tuńczyk
Uramaki tuńczyk, rzepa oshinko, majonez
Maki tuńczyk, ogórek, szczypior, majonez, sałata
Maki pieczony tuńczyk, avokado, serek philadelphia, sałata
Tempura maki tuńczyk
Maki tuńczyk tempura, por, majonez, sałata, sriracha
Maki tatar z tuńczyka

3 szt. / 17 zł
3 szt. / 19 zł
3 szt. / 29 zł
6 szt. / 17 zł
8 szt. / 23 zł
6 szt. / 23 zł
6 szt. / 23 zł
6 szt. / 30 zł
6 szt. / 24 zł
6 szt. / 26 zł

KREWETKA
Nigiri
Gunkan krewetka
Hosomaki krewetka
Uramaki krewetka gotowana, migdały, tykwa
Uramaki krewetka tempura, Aonori, por, ogórek, majonez
Maki krewetka gotowana, ogórek, por, majonez, sałata
Maki krewetka tempura, mango, tykwa

3 szt. / 17 zł
3 szt. / 25 zł
6 szt. / 17 zł
8 szt. / 20 zł
8 szt. / 24 zł
6 szt. / 20 zł
6 szt. / 20 zł

MAŚLANA
Nigiri
Hosomaki maślana
Uramaki maślana, serek philadelphia, ogorek, szczypior
Maki maslana, ogórek, majonez, sałata
Maki pieczona maślana, tykwa, mango, serek philadelphia, sałata

3 szt. / 16 zł
6 szt. / 16 zł
8 szt. / 20 zł
6 szt. / 18 zł
6 szt. / 19 zł

SURIMI
Maki surimi, majonez, oshinko, ogórek
Uramaki surimi, avokado, serek philadelphia

6 szt. / 18 zł
8 szt. / 18 zł

INARI SUSHI
(Sakiewka ze smażonego tofu polane teriyaki)
3 szt. / 16 zł
3 szt. / 14 zł
3 szt. / 12 zł

z pieczonym pieczonym łososiem i sezamem
z ryżem i sezamem
z ogórkiem i sezamem

WEGE SUSHI
8 szt. / 16 zł
6 szt. / 16 zł

Uramaki ogórek, tykwa, oshinko, serek philadelphia
Maki avokado, tykwa, ogorek, sałata
Hosomaki :
ogórek
tykwa
oshinko

Nigiri:
6 szt. / 14 zł
6 szt. / 14 zł
6 szt. / 14 zł

SASHIMI
Łosoś
Łosoś
Tuńczyk
Tuńczyk
Mix 12 szt.
Mix 24 szt.

tykwa
oshinko

3 szt. / 14 zł
3 szt./ 14 zł

ZUPY
9 szt. / 35 zł
20 szt. / 75 zł
9 szt. / 45 zł
20 szt. / 95 zł
55 zł
100 zł

Miso
Miso z łososiem
Miso Rybna

12 zł
16 zł
18 zł

PRZYSTAWKI
SAŁATKA WAKAME z pieczonym łososiem
SAŁATKA WAKAME
KIMCHI
TATAR Z ŁOSOSIA z sosem Aojiso
TATAR Z TUŃCZYKA z sosem Aojiso
SPRING ROLKI (w papierze ryżowym) krewetka w tempurze, mix sałat,
ogórek, dressing sezamowy 2 szt

21 zł
15 zł
16 zł
45 zł
49 zł
2 szt. / 21 zł

SPECJALNOŚCI MASASHI
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE
mix sałat, oliwki, kapary, pomidor, ser mozzarella,
pesto ziołowe, balsamico, grzanki

KOZI SER (WEGE)
roszponka, rukola, mango, płatki migdałów,
ostry mus malinowy, grzanki

35 zł

28 zł

TATAR Z ŁOSOSIA
mix sałat z rukolą, avokado, pomidorki cherry,
pesto ziołowe, kapary, cytryna, grzanki

30 zł

KURCZAK
mix sałat, ogórek, pomidorki cherry, sos cezar, grzanki

26 zł

KURCZAK W CIABACIE
ser brie, żurawina, mix sałat z rukolą, majonez

27 zł

MOZZARELLA W CIABACIE (WEGE)
mix sałat, pomidor, bazylia, pesto ziołowe, balsamico

27 zł

SZYNKA WŁOSKA
mix sałat, winogrona, jabłko, kozi ser, balsamico, grzanki

28 zł

MIX TEMPURA (WEGE)
warzywa w tempurze z kandyzowanym imbirem

25 zł

TEMPURA KREWETKA
7 szt.

35 zł

GRILLOWANY ŁOSOŚ
mix sałat, kapary, ogórek, pomidor, sos ayoli

POLĘDWICZKI
WIEPRZOWE

38 zł

BRUSCHETTY
SER BRIE (WEGE)
Ser brie, imbir kandyzowany, szałwia

21 zł

MOZZARELLA (WEGE)
Ser mozzarella, pesto z suszonych pomidorów, bazylia

20 zł

SZYNKA WŁOSKA
Szynka włoska, ser parmezan, pesto ziołowe, bazylia

20 zł

MENU DZIECIĘCE
ŁOSOŚ
w tempurze, mix sałat, pomidory cherry, kuleczki ryżowe,
sos ayoli, sezam

23 zł

STICKS POLĘDWICZKA Z KURCZAKA
z bekonem, pomarańcze, kuleczki ryżowe,
sezam, sos teriyaki

21 zł

KURCZAK
w panierce panko z owocami, kuleczki ryżowe, sos teriyaki

NAPOJE GORĄCE
Espresso
Espresso machiato
Espresso doppio
American coffee
Cappucino
Latte
Mocha (dark, carmel)

6 zł
7 zł
9 zł
9 zł
10 zł
11 zł
12 zł

22 zł

HERBATA
Czarna
Earl Grey
Owocowa

9 zł
9 zł
9 zł

MATCHA
Matcha to jeden z najzdrowszych napojów na ziemi. Jest autentyczna, czysta, świeża, wolna
od sztucznych dodatków i konserwantów. Matcha jest naturalnym i najlepszym źródłem
L-teaniny i przeciwutleniaczy oraz oczyszcza krew z toksyn.
Matcha latte
Matcha American

11 zł
10 zł

Matcha shake

10 zł

HERBATY ZIELONE SYPANE DZBANEK
Zielona
Wiśnia
Granat

10 zł
10 zł
10 zł

Jaśmin
Pigwa
Ryżowa

10 zł
10 zł
10 zł

Żurawina
Imbir z cytryną

10 zł
10 zł

NAPOJE ZIMNE
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

zero
Sprite
Nestea
Tonic
Woda niegazowana
Woda gazowana
Cappy jabłko
Cappy pomarańczowy

Cappy czarna porzeczka
Cappy pomidorowy
Burn
Fritz Kola
Aloes
Bombilla -yerba mate
Fentimans
Wino śliwkowe

5 zł
5 zł
10 zł
8 zł
8 zł
10 zł
10 zł
10 zł

ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI
Pomarańcz
Grapefruit
Jabłko

15 zł
15 zł
15 zł

Marchew
Mix

15 zł
15 zł

KAWY MROŻONE
Caffe Affogato
Mrożona Mocha
Cafe Frappe

13 zł
13 zł
13 zł

Shake (truskawka, cytryna, vanillia) 10 zł
Musujące orzeźwienie
12 zł
(sprite z sorbetem cytrynowym lub truskawkowym)

DESERY
Sernik z pianką bezową
Szarlotka z lodami i bitą śmietaną

13 zł
13 zł

Brownie

8 zł

LEMONIADY
Codziennie inny smak

12 zł

Domoteka Targówek
ul. Malborska 41
03-286 Warszawa
tel.: +48 22 761 57 37
domoteka@masashisushi.pl
Zapraszamy w godzinach
poniedziałek - sobota: 10:00 - 21:00
niedziela: 10:00 - 19:00
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www.masashisushi.pl

