Spices originální menu

SUSHI

WOK, GRIL A KARI

NA VODĚ A PÁŘE

MALÁ JÍDLA

SASHIMI

Halibut, zázvor, česnek, koriandr, rýže - 460

Bramborová kapsička, hrášek, mátovo-kokosové čatný - 180

Sake losos - 175
Maguro tuňák - 195
Suzuki mořský vlk - 185

Dušené hovězí, kokos, kurkuma, chilli
citronová tráva, rýže - 420

Tofu, shiitake, česnek, jarní cibulka, soja - 310

Kuřecí, kari, rotti, maniok, řeřicha - 390

Kuřecí, citronová tráva, miso, soja, somen nudle - 380

Pečené jehněčí, mandle, šafrán, jogurt, naan - 420

NIGIRI

Pečené vepřové, červené chilli, galangal
citronová tráva, rýže - 420

Královský krab, černý pepř, ústřicová omáčka
rýže - 490

Kachní rolka, pět koření, okurka, omáčka hoisin - 210
Kuřecí špízy, arašídy, chilli, kokosové mléko
nakládaná zelenina - 230
Salát s hovězím žebrem, žakie, citronová tráva - 250
Salát z květů banánovníku, perila, limetka, výhonky - 240
Opečené hřebenatky, citronová tráva, zázvor
sladké chilli - 250

Sake losos - 75
Maguro tuňák - 95
Suzuki mořský vlk - 85

Krevetové knedlíčky, jarní cibulka, soja - 210
Vepřové knedlíčky, soja, rýžové víno, zázvor - 210

VÝVARY A NUDLE
Kuřecí a krevetový, slámové houby, limeta, kokosové mléko - 230
Hovězí a slepičí, rýžové nudle, pět koření, perila - 230
Kuřecí, vaječné nudle, kari, kokosové mléko, bylinky - 180
Vepřové, skleněné nudle, zelená papája, ocet, bylinky - 220
Hovězí, udon nudle, chilli, citronová tráva, zázvor - 230
Miso, soba nudle, tofu, jarní cibulka, ředkev - 180

ROLKY
Sake maki losos - 185
Tekka maki tuňák - 195
Velká pikantní rolka s tuňákem - 240
Rolka s lososem a Philadelphií - 210
Kalifornská rolka s krevetou - 230
Zeleninová rolka, shiitake, avokádo
ředkev Takuan -180

Smažená rýže, krevety, sambal, vejce, soja
nakládaná zelenina - 360

DEZERTY

Smažená rýže, zelenina, sambal, soja
nakládaná zelenina - 280

Ananas, tapiokové perly, avokádo, řeřicha - 220

Dhal, kari, urid, kokos - 340

Kumquaty, mandarinky, černý pepř, jablka - 210

NAAN CHLÉB
Naan s máslem, raita, ananasové čatný - 55
Naan s chilli, raita, ananasové čatný - 65
Naan s čedarem, raita, ananasové čatný - 75
Pappadam chléb, krevetové chipsy
mangové čatný - 85
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na
vyžádání zákazníka. Uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH.

Čokoláda, zázvor, kardamon, káva - 210
Kokos, kešu, vejce, jaggery - 190
Durian, pandán, vanilka, krém - 220
Kopeček sorbetu - 65
limetka-liči, mandarinka, yuzu, malina
Kopeček zmrzliny - 65
čokoládová, pistáciová, vanilková
zmrzlina z fazolí Tonka
bez laktózy: černý sezam, vanilkovo-kokosová

