
С У Ш І
МЕНЮ
SUSHI
MENU



Салат Чука з горіховим соусом

100/30 65,00

Chuka salad with peanut sauce

Вихід, г Ціна, грн

Карпачо сет з гребінця, тунця та 
лосося з соусом гуакамоле та ікрою 
з летючої риби

100/30 240,00

Set Carpaccio of scallops, tuna and 
salmon with guacamole sauce 
and caviar of ying sh

Салати та закуски

Salads and Appetizers

Місо суп
(Сир тофу, цибуля порей, кунжут, 
паста Місо)

300 60,00

Miso soup 
(tofu, leeks, sesame, Miso paste)

Супи

Soups



Каліфорнія

270/50/25/15

California

(Лосось, Ікра Тобіко, рис,огірок, 
авокадо, норі, крем-сир, креветка)

(Salmon, Tobiko caviar, rice, cucumber, 
avocado, nori, cream cheese, shrimp)

180,00

Чорний дракон

240/50/25/15 150,00

Black dragon

(Вугор копчений, ікра Тобіко, рис, норі,
 крем-сир, омлет)

(Smoked Eel, Tobiko caviar, rice, nori, 
cream cheese, eggs)

Вихід, г Ціна, грн

Роли

Rolls

Філадельфія
(Ікра Тобіко, лосось, крем-сир, рис, норі)

250/50/25/15 165,00

Philadelphia 
(Tobiko caviar, salmon, cream cheese, 
rice, nori)



Філадельфія з вугрем

220/50/25/15 145,00

Philadelphia with eel

(Вугор копчений, ікра Тобіко, рис, 
норі, крем-сир)

(Smoked Eel, Tobiko caviar, rice, nori, 
cream cheese)

Червоний дракон

270/50/25/15 145,00

Red dragon

(Лосось,огірок, рис, норі, крем-сир, 
майонез)

(Salmon, cucumber,  rice, nori, 
cream cheese, mayonnaise)



Сага
(Ікра Тобіко, вугор копчений, огірок, 
рис, норі, крем-сир, авокадо, креветка)

270/50/25/15 150,00

Saga
(Tobiko caviar, smoked eel, cucumber, 
rice, nori, cream cheese, avocado,
shrimp)

Аляска з тунцем
(Огірок, ікра Тобіко, тунець, майонез, рис)

250/50/25/15 110,00

Alaska tuna
(Cucumber, caviar Tobiko, tuna, 
mayonnaise, rice)

Rеd&Black
(Лосось, Огірок,вугор, ікра Тобіко, 
креветка, крем-сир, рис )

250/50/25/15 180,00

Red & Black
(Salmon, smoked eel, shrimp, cream cheese, 
rice, caviar Tobiko)

Вихід, г Ціна, грн



210/50/25/15 84,00

Alaska salmon
(Salmon, rice, avocado, cucumber)

Аляска з лососем
(Лосось, рис,  авокадо, огірок)



Гарячий рол з копченим вугрем
(Мука темпура, кляр, кунжут, вугор, 
крем-сир, сухарі Панко, авокадо )

300/50/25/15 122,00

Hot Roll with smoked eel
(Tempura flour, batter, sesame, eel, 
cream cheese, crackers punk, 
avocado)

Вихід, г Ціна, грн

Гарячі роли

Hot rolls

Гарячий рол з лососем

300/50/25/15

Hot roll with salmon

(Мука темпура, кляр, кунжут, лосось, 
крем-сир, сухарі Панко, авокадо )

(Tempura flour, batter, sesame seeds, 
salmon, cream cheese, crackers punk,
avocado) 100,00

Вихід, г Ціна, грн



Овочеві роли

Vegetable rolls

Футо Макі
(Огірок, омлет, рис, гриби шейтакі, 
імбир)

170/50/25/15 50,00

Futo Maki
(Cucumber, eggs, rice, mushrooms sheytaki, 
ginger)

Вихід, г Ціна, грн

Рол з огірком
(Крем-сир, огірок, рис)

150/50/25/15 50,00

Roll with cucumber
(Cream cheese, cucumber, rice)

Ясай Макі

170/50/25/15 48,00

Yasai Maki

(Огірок, болгарський перець, 
авокадо, салат айсберг, майонез)

(Cucumber, bell pepper, avocado, 
lettuce aysberg mayonnaise)

Вихід, г Ціна, грн



Суші

Sushi

Креветка
(Креветка, рис, норі)

45,00

Shrimp
(Shrimp, rice, nori)

40

Унагі
(Вугор копчений, рис, норі)

55,00

Unagi
(Smoked eel, rice, nori)

40

Лосось
( , рис, норі)Лосось

36,00

Salmon
(Salmon, rice, nori)

40

Тунець
(Тунець, рис, норі)

48,00

Tuna
(Tuna, rice, nori)

40

Томаго
(Омлет, рис, норі)

40 12,00

Tomaho
(Scrambled eggs, rice, nori)

Вихід, г Ціна, грн



Слайс суші

Slice sushi

Тобіко
(Рис, норі, ікра тобіко)

Tobiko
(Сaviar Tobiko, rice, nori)

50 45,00

Гребінець
(Гребінець, рис, норі)

50 55,00

Comb
(Comb, Tobiko caviar, rice, nori)

Лосось
(Лосось, рис, норі)

55,00

Salmon
(Salmon, Tobiko caviar, rice, nori)

50

Тунець
(Тунець, рис, норі)

50 65,00

Tuna
(Tuna, caviar Tobiko, rice, nori)

Вугор
(Вугор копчений, рис, норі)

60,00

Eel
(Smoked Eel, Tobiko caviar, rice, nori)

50

Вихід, г Ціна, грн



Сет «Райдужний принц»
(Чорний Дракон, Сага, 
Каліфорнія, Red&Black, 
Філадельфія )

1250/150/100/90

Set «Rainbow Prince»
(Black Dragon, 
Saga, California, Red & Black, 
Philadelphia)

Суші сети

Sushi sets

Сет «Овочевий»
(Ясай Макі, Футо Макі, 
Рол з огірком, 
Сага без вугра, салат Чука)

880/100/75/50 295,00

Rolls of zucchini
(Yasai Maki, Futo Maki, 
Roll with cucumber, 
Saga without eel, lettuce Chuka)

Додатки

Addition:

50 12,00

Соус соєвий / Soy sauce 50 7,00

Васабі / Wasabi 50 10,00

 Імбир / Ginger

795,00



Сет «Золотий міст»
(red&black, Червоний Дракон, 
Аляска з лососем, Сага, Суші Креветка, 
Суші Унагі, Суші Тобіко)

1150/150/100/90 690,00

Set the «Golden Bridge»
(Red & black, red dragon, 
Alaska salmon, Saga, 
Sushi Shrimp, Unagi Sushi, 
Sushi Tobiko)



Райдуга з трьох видів риби 
та креветки
(лосось, вугор, тунець, креветка)

280/50/25/15 172,00

Rainbow of three types of sh 
and shrimp
(salmon, eel, tuna, shrimp)

Рол «Бонсай»
(ікра тобіко, соус унагі, вугор)

210/50/25/15 170,00

Banzai roll
(Tobiko caviar, unagi sauce, eel)

Вихід, г Ціна, грн

Рол з яблуком та чукою
(лосось, авокадо, креветка)

320/50/25/15 148,00

Roll with apples and chuka
(salmon, avokado, shrimp)

Рол «Бонсай»
(ікра тобіко, соус унагі, вугор)

210/50/25/15 140,00

Banzai roll
(Tobiko caviar, unagi sauce, eel)

Інь-ян
(вугор, лосось, унагі соус)

170/50/25/15 100,00

Yin-yang
(eel, salmon, unagi sauce)



Макі з вугрем

140/50/25/15 92,00

Eel Maki 
(cream cheese, eel, unagi sauce)

Макі з тунцем

130/50/25/15 90,00

Tuna Maki 
(cream cheese, tuna)

Макі з креветкою

140/50/25/15 92,00

(Tobiko caviar, cream cheese, shrimp)

Макі з лососем

130/50/25/15 70,00

Salmon Maki
(cream cheese, salmon)

(крем-сир, вугор, соус унагі)

(крем-сир, тунець)

(ікра Тобіко, крем-сир, креветка)

(крем-сир, лосось)

Maki with shrimp

Вихід, г Ціна, грн



Закуски до пива
Beer Snacks

Чіпси м’ясні:

48,00

Сирні палички 
з вершковим соусом

Meat chips: 

Вихід, г Ціна, грн

Cheese sticks  
with cream sauce 55,00

50

Курячі крильця «Буффало»
з соусом «блю-чиз»

“Buffalo Wings"  
with Blue cheese sauce 75,00

150/30

200/30

з курки 
chicken chips 
з телятини  
veal chips

38,0050
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