sides | предястия поръчай едно с основното си ястие или сподели няколко с приятели
104 | edamame | едамаме (v)

4.90 лв

200 гр
на пара, поднесено със сол или с чеснова сол и чили

106 | wok-fried greens |
зеленчуци на уок тиган (v)

7.50 лв

150 гр

крехки стръкчета броколи и бок чой,
запържени с чесън и соев сос

103

109 | raw salad | свежа салата (v)

3.90 лв

130 гр

свеж салатен микс, червен лук, мули и морков.
гарнирани със сушен шалот и
поднесени с wagamama дресинг
270 гр

9.90 лв

gyoza | гьоза пет броя питателни дъмплинги

свински ребърца в корейски барбекю сос и сусам

108 | tori kara age | тори кара аге

170 гр
овкусени хрупкави парченца пиле. поднесени
с пикантен сусамов и соев сос. гарнирани с лайм

103 | ebi katsu | еби кацу

130 гр

гриловани до златисто и поднесени със сос

7.90 лв
110 гр 9.50 лв
110 гр 9.50 лв

101 | ясай | зеленчуци (v)

110 гр

100 | с пиле

7.90 лв

105 | със свинско

fried | пържена
12.90 лв

9.90 лв
120 гр 11.90 лв

99 | с патешко

120 гр

102 | със скариди

111 | mushroom onigiri |
онигири с гъби (v)

110 гр

направи по свой вкус

превъзходно с

ястия с къри, различни от тези, които
познаваш. предлагаме разнообразие от
приготвени на момента къри ястия,
вариращи от леки и ароматни на вкус
до пикантни и много лютиви

ако искаш да опиташ нещо различно,
замени белия ориз с кафяв, за да
усетиш лек вкус на ядки

кърито се балансира най-добре с леки и
ясно изразени вкусове. ястие от къри
върви страхотно със студена бира
като асахи или лъки буда

кокосово-цитрусово къри с чеснова джинджър паста, манжту,
чушки, червен и пресен лук. поднесено с бял ориз, сусам, червено
чили, кориандър и пресен лайм
75 | с пиле
650 гр 19.90
79 | със скариди
650 гр 21.50

firecracker | файъркракър



огнен микс от манжту, червени и зелени чушки,
лук, люто червено чили и чеснова джинджър паста.
поднесен с ориз на пара, сусам, шичими и пресен лайм

лв
лв

21.90 лв
650 гр 22.50 лв

92 | с пиле

650 гр

93 | със скариди

katsu curry | кацу къри

9.90 лв

71 | с пиле
72 | ясай | сладък картоф, патладжан


550 гр

17.50 лв

550 гр

14.90 лв

itame | итаме



800 гр
800 гр
800 гр

22.50 лв
24.90 лв
19.90 лв

75

ramen | рамен

teppanyaki | тепаняки

засищаща порция от пресни рамен
нудли в горещ бульон, топинги и
гарнитури, поднесени в традиционна
черна купа

20 | chicken ramen | рамен с пиле

направи по свой вкус
може да замениш пилешкия бульон
със зеленчуков, а също така да
добавиш чили или мисо джинджър
паста
800 гр

18.50 лв

пилешки бульон с нудли, пилешко филе на грил,
сезонни листни зеленчуци, менма и пресен лук

chilli ramen | чили рамен

добави хрупкавост към богатите
вкусове на рамен, като комбинираш
с пържена гьоза с патица 99
или еби кацу 103

850 гр
свинско барбекю по корейски в пилешки бульон
с нудли, мисо и джинджър, сезонни листни зеленчуци,
пресен лук, уакаме, менма и чаено яйце



пикантен пилешки бульон с нудли, червен лук,
пресен лук, соеви кълнове, чили, кориандър и пресен лайм

25 | с пиле
24 | с телешко контрафиле

превъзходно с

30 | pork ramen |
рамен със свинско

950 гр
950 гр

19.50 лв
24.50 лв

28 | yasai ramen |
рамен със зеленчуци (v)

22.50 лв

900 гр 19.50
традиционен японски омлет, меко тофу с хрупкава коричка,

направи по свой вкус

превъзходно с

тепаняки е голяма порция горещи
нудли, леко гриловани на тепан плоча.
така ще получиш крехки нудли и
хрупкави зеленчуци

нудлите ни са винаги прясно
приготвени . за твоето тепаняки
можеш да избереш соба, рамен или
оризови нудли. попитай сервитьора за
най-добрата опция

тепаняки върви най-добре с прясно
изцеден сок. препоръчваме супер зелен,
тропикал или суров

запознай се с нудлите
соба/рамен нудли | тънки нудли от пшеница и яйца
оризови нудли | тънки нудли без пшеница или яйца

41 | ясай | гъби и зеленчуци (v)

17.50 лв
550 гр 19.50 лв
550 гр

teriyaki soba | терияки соба

46 | със сьомга

600 гр

45 | с телешко контрафиле

650 гр

27.90 лв
29.90 лв

pad thai | пад тай
40

oризови нудли в сос от тамаринд, с яйце, соеви кълнове, праз,
чили, червен лук, чеснова и джинджър паста на тепан плоча.
гарнирани със сушен шалот, фъстъци, пресни билки и лайм

47 | ясай | тофу и зеленчуци (v)
24

500 гр 27.90 лв
месо от патешко бутче на грил със салата от краставица на
лентички, мента, кориандър и мули. поднесено върху канапе от бял
ориз с азиатски палачинки и цитрусов якитори сос

85

запознай се с ястието

направи по свой вкус

превъзходно с

традиционното донбури е голяма купа
с ориз на пара с пиле, телешко или
скариди, и микс от зеленчуци. поднася
се с гарнитура от мариновани
зеленчуци

може да замениш кафявия ориз
с бял. ако си от смелите, добави
маринованите зеленчуци или кимчи към
домбурито. най-вкусно е, ако смесиш
всичко заедно

донбури върви чудесно с друго
класическо ястие – гьоза. традицията
повелява да се консумира с чаша саке

cha han donburi | ча хан донбури

48 | с пиле и скариди

78 | ясай | тофу и зеленчуци (v)

550 гр

77 | с пиле и скариди

550 гр

17.50 лв
19.50 лв

пилешко или телешко филе в терияки сос с бял ориз, моркови,
лук и сезонни листни зеленчуци. гарнирано със сусам и
сервирано с кимчи

70 | с пиле

70

22.90 лв
550 гр 24.90 лв
550 гр

salads | салати

yaki soba | яки соба

соба нудли с къри олио, манжту, бок чой, червен и пресен лук,
чили и соеви кълнове в терияки сос. гарнирани със сусам и
кориандър

900 гр 24.50 лв
пилешко филе на грил, свинско барбекю, скариди, чикуа и миди в
пилешки бульон с нудли, мисо и джинджър, чаено яйце, менма,
уакаме и пресен лук

лв

85 | yakitori duck | якитори патешко 

69 | с телешко

соба нудли с яйце, чушки, соеви кълнове, кромид и пресен лук.
гарнирани със сушен шалот, маринован джинджифил и сусам

40 | с пиле и скариди

лв

21 | wagamama ramen |
wagamama рамен

850 гр 24.50
крехко, обезкостено патешко бутче, полято с понзу сос в
зеленчуков бульон с нудли, чили, кълнове от грах и кориандър

84 | grilled tuna | риба тон на грил 
450 гр 24.90 лв
стек от риба тон на грил върху канапе от киноа, кейл, червени
чушки, червен лук и едамаме. поднесен със салата, овкусена със сос
от мисо краставица и сусам

teriyaki donburi | терияки донбури

запознай се с ястието

микс от гъби в зеленчуков бульон с нудли

22 | grilled duck ramen |
рамен с патешко на грил 

29.90 лв

кафяв ориз на уок тиган с яйце, гъби, манжту, царевица и
пресен лук. поднася се с гарнитура от японски мариновани
зеленчуци

101

запознай се с ястието

450 гр
терияки агнешко на грил с гъби, аспержи, кейл и манжту.
поднесено върху канапе от соба нудли, с дресинг от грах,
билки и уасаби. гарнирано с чили и кориандър

donburi | донбури

оризови нудли в пикантен булюн от зелен кокос и лимонова
трева, със запържени соеви кълнове, червен и пресен лук,
бок чой, чушки, гъби, люто чили и чеснова паста. поднесени с
кориандър, мента и лайм

37 | с пиле
39 | със скариди
38 | ясай | тофу и зеленчуци (v)

топчета ориз и гъби, панирани в панко галета.
поднесени с лют чеснов сос

86 | teriyaki lamb | терияки агнешко

пиле или зеленчуци с хрупкава панировка от панко галета, поляти с
ароматен къри сос и поднесени с ориз и салата

и мускатна тиква (v)

поднесени със сос 

хрупкави запържени скариди в панко галета.
поднесени с лют чеснов сос и гарнирани с лайм

запознай се с ястието

raisukaree | райсукaрe

steamed | на пара

97 | pork ribs | свински ребърца

omakase | омакасе специалитети на майстор-готвача, прясно приготвени в кухнята ни

curry | къри

19.90 лв
600 гр 22.90 лв
600 гр

warm chilli salad | топла чили салата
червени чушки, манжту, крехки стръкчета броколи и червен лук
на уок тиган върху канапе от крехки марулки. овкусени със
сладък чили сос и гарнирани с пресен лук и кашу
66 | с пиле
400 гр 17.90 лв
63 | ясай | тофу и зеленчуци (v)
400 гр 15.90 лв

60 | Beef and shiitake salad |
с телешко и шийтаке 

салата

400 гр 19.90 лв
телешко котнтрафиле с гриловани шийтаке, моркови, манжту,
червен лук, бейби домати и свеж слатен микс. овкусени с дресинг
от грах и билки и гарнирани с червен амарант

extras | добавки направи ястието си още по-вкусно
300 | ориз

200 гр

3.50 лв

303 | чили

301 | нудли

200 гр

3.90 лв

304 | японски мариновани зеленчуци  30 гр 1.50 лв

302 | мисо супа и

японски мариновани зеленчуци 

5 гр

305 | чаено яйце
200 гр

3.00 лв

| може да съдържа черупки или малки кокалчета

306 | кимчи

| съдържа ядки

(v) | вегетарианско

информация за алергени и непоносимост към някои продукти виж на гърба на менюто

0.90 лв

1 бр

2.50 лв

40 гр

3.00 лв

| люто

fresh juices | свежи сокове

300 мл 6.90 лв 500 мл 9.90 лв

прясно изцедени и с парченца плод

01 | raw | суров

07 | clean green |

морков, краставица, домат, портокал и ябълка

чисто зелен

02 | fruit | плодов

киви, авокадо, ябълка

ябълка, портокал и маракуя

08 | tropical | тропикал

03 | orange | портокал

манго, ябълка, портокал

04 | carrot | морков

10 | blueberry spice |
пикантна боровинка

моркови с щипка пресен джинджифил

боровинки, ябълка и морков с
щипка джинджифил

06 | super green | супер зелен
ябълка, мента, целина и лайм

beers | бира
601 | asahi | асахи | япония

330 мл

5.90 лв

наливна

602 | singha | сингха | тайланд

330 мл

5.90 лв

610 | 611 | загорка

609 | lucky buddha | лъки буда | китай

330 мл

5.90 лв

612 | 613 | хайнекен

250 мл

2.90 лв 500 мл 3.90 лв

614 | 615 | столично

300 мл

2.90 лв 500 мл 3.90 лв

603 | загорка

330 мл

3.50 лв

604 | загорка макс

330 мл

3.50 лв

300 мл

2.50 лв 500 мл 3.50 лв

бутилка

500 мл

3.90 лв

500 мл

3.90 лв

400 мл

3.90 лв

125 мл

25.00 лв 250 мл

45.00 лв

125 мл

17.00 лв

605 | загорка ретро
606 | амстел премиум пилзнер
607 | столично вайс
608 | хайнекен

330 мл

3.90 лв

wine | вино
саке & сливово вино
501 | 502 | ти кю силвър саке

пенливо
460 | брут
pixels glera

750 мл

25.00 лв

465 | шампанско брут традишън

505 | умешю сливово вино
750 мл

65.00 лв

375 мл

11.00 лв 750 мл

20.00 лв

375 мл

16.00 лв 750 мл

25.00 лв

750 мл

25.00 лв

750 мл

36.00 лв

gardet

бяло
410 | 411 | совиньон блан & вионие
verano azur

415 | 416 | совиньон блан
pixels

420 | шардоне
pixels

425 | шардоне
F2F

760 | 706 изворна вода
330 мл

2.90 лв 750 мл

5.90 лв

330 мл

2.90 лв 750 мл

5.90 лв

speyside glenlivet

330 мл

2.90 лв 750 мл

5.90 лв

710 | студен чай

250 мл

2.50 лв

highland spring
701 | 703 минерална вода

розе
450 | pixels

soft drinks | безалкохолни

750 мл

25.00 лв

speyside glenlivet
702 | 704 газирана вода

червено
430 | 431 | сира & марселан
verano azur
375 мл 11.00 лв
435 | 436 | каберне совиньон
pixels
375 лм 16.00 лв
440 | каберне совиньон, сира & регент
F2F
445 | дорнфелдер
F2F

750 мл

20.00 лв

750 мл

25.00 лв

наливни
750 мл

36.00 лв

750 мл

36.00 лв

705 | 707 | pepsi | pepsi max

400 мл

2.90 лв

709 | 708 | mirinda | 7 up

400 мл

2.90 лв

алергии и непоносимост към храни

моля, обърни внимание

списъкът с алергени, съгласно Регламент (ЕС)
№1169/2011, e на твое разположение. попитай
сервитьора за повече информация

ястията ни се приготвят на място, където
присъстват алергенни съставки, поради което
не можем да гарантираме, че са 100% без такива
съставки стараем се да премахваме всички малки
парченца черупки или костички, но все пак съществува
малка вероятност някои от тях да са останали в
ястието
някои продукти се съхраняват при -18°С

кенче
741 | 742 | pepsi | pepsi max

330 мл

3.50 лв

743 | 744 | mirinda | 7 up

330 мл

3.50 лв

грамажът на порциите може да варира спред начина на
приготвяне
снимките са примерни

