
MENU



PRZYSTAWKI / STARTERS

TEMPURA EBI  45‚-

krewetki tygrysie i sezonowe warzywa 
w chrupiącym japońskim cieście
king prawns and seasonal vegetables in a crispy  
Japanese pastry

KIM CHI  12‚-

sałata z fermentowanej kapusty  
z dodatkiem chilli i czosnku
salad of fermented cabbage with chilli and garlic

TEMPURA YASAI  29‚- 

sezonowe warzywa w chrupiącym  
japońskim cieście
seasonal vegetables in a crispy Japanese pastry

GYUNIKU / EBI GYOZA  18‚-

pierożki gyoza nadziewane wołowiną  
lub krewetkami z dodatkiem szczypiorku  
i sosem ponzu
gyoza dumplings stuffed with beef or prawns  
with chives and ponzu sauce

GYUTATAKI  39‚-

polędwica wołowa marynowana w sosie 
teriyaki z dodatkiem imbiru i czosnku
sirloin marinated in teriyaki sauce with  
ginger and garlic

GOMA WAKAME  19‚- 

sałatka z alg morskich wakame  
z dodatkiem sezamu
wakame sea algae salad with sesame seeds

MAGURO NO TATAKI  32‚-

opiekany tuńczyk tataki z pikantnym  
sosem togarashi
roasted tataki tuna with a spicy togarashi sauce

EDAMAMME  19‚-

gotowane strączki młodej soi  
z dodatkiem soli morskiej
boiled young soya bean pods with sea salt

PRZYSTAWKI / STARTERS 32

hashisushi.pl



ZUPY / SOUPS

MISO SHIRU / SHISO SAKE  12‚- / 17‚-

tradycyjna zupa japońska na bazie pasty miso  
z tofu i wakame lub łososiem
traditional Japanese soup on the basis of miso paste  
with tofu and wamake or salmon

BAJIRU SAKANA  14‚-

pikantna zupa rybna z dodatkiem bazylii  
i owoców morza
spicy fish soup with basil and seafood

EBI KARE  21‚-

lekko pikantna zupa krewetkowa z dodatkiem 
grzybów shitake, mleczka kokosowego i curry
slightly spicy prawn soup with shitake mushrooms, curry  
and coconut milk

MANDUKUK KAMO / SAKE  15‚-

pikantny bulion z pierożkami nadziewanymi 
kaczką lub łososiem
spicy bouillon with ravioli filled with goose meat or salmon

RAMENY / RAMENS

KIM CHI JIGE  14‚-

gęsta pikantna zupa z mięsem wieprzowym  
i kapustą kimchi
thick spicy soup with pork and kimchi cabbage

SHIFUDO RAMEN  32‚-

makaron ramen w esencjonalnym bulionie 
z krewetkami, kalmarami, małżami, ośmiornicą, 
pak choi, szczypiorkiem i grzybami shimeji
ramen in aromatic broth with prawns, squid, mussels, 
octopus, pak choi, chives and shimeji mushrooms

TORI RAMEN  25‚-

makaron ramen w esencjonalnym bulionie 
z kurczakiem, wakame, groszkiem cukrowym,  
pak choi, jajkiem, smażonym tofu i grzybami shitake
ramen in aromatic broth with chicken, wakame, snap peas,  
pak choi, egg, fried tofu and shitake mushrooms

MIKKUSU RAMEN  36‚-

makaron ramen w esencjonalnym bulionie 
z polędwicą wołową, pierożkami gyoza,  
krewetkami, kalmarami, małżami, ośmiornicą, 
groszkiem cukrowym, pak choi i grzybami shimeji
ramen in aromatic broth with sirloin, gyoza dumplings,  
prawns, squid, mussels, octopus, snap peas, pak choi  
and shimeji mushrooms

GYUNIKU RAMEN 36‚- 

makaron ramen w esencjonalnym bulionie 
z polędwicą wołową, pierożkami gyoza, groszkiem 
cukrowym, pak choi, jajkiem i grzybami shimeji 
ramen in aromatic broth with sirloin, gyoza dumplings,  
snap peas, pak choi, egg and shimeji mushrooms
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DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES 

TORI TERIYAKI  39‚-

kurczak w słodkim sosie teriyaki z groszkiem 
cukrowym, cukinią, grzybami shimeji, papryką 
i pietruszkowym chipsem
chicken in sweet teriyaki sauce with snap peas, courgette, 
shimeji mushrooms, bell pepper and parsley chips

SAKE TERYAKI  52‚-

stek z łososia w słodkim sosie teriyaki 
z groszkiem cukrowym, cukinią, grzybami 
shimeji, papryką i pietruszkowym chipsem 
salmon steak in sweet teriyaki sauce with snap  
peas, courgette, shimeji mushrooms, bell pepper  
and parsley chips

GYUNIKU MATU  82‚-

stek z polędwicy wołowej podany z pieczonym 
batatem, pietruszką i marchewką 
z dodatkiem balsamicznego sosu matu 
sirloin steak served with roasted sweet potato,  
parsley and carrot with a balsamic matu sauce

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

MAGURO SU MISO  72‚- 

stek z tuńczyka tataki w musztardowym  
sosie miso 
tataki tuna steak in a mustard miso sauce

KAMO YAKI  45‚-

pierś z kaczki podana ze śliwkowym 
chutneyem z dodatkiem imbiru  
i ciasta filo
breast of duck with plum chutney with  
ginger and filo dough

UDON KAI  55‚-

makaron udon w pikantnym sosie  
z owocami morza i warzywami
udon noodles in spicy sauce with seafood  
and vegetables

każde danie główne serwowane jest z ryżem smażonym z warzywami
each main course is served with fried rice with vegetables
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DANIA DLA DZIECI / KIDS MENU

SAKE NO KABAYAKI  25‚-

grillowane kawałki łososia w słodkim sosie 
teryaki podane z kulkami ryżowymi w tempurze
grilled pieces of salmon in sweet teriyaki sauce served with 
rice balls in tempura

HIRAME PANKO  29‚-

halibut w chrupiącym cieście z makaronem 
i warzywami lub smażonym ryżem
halibut in a crust with pasta and vegetables or fried rice

YAKITORI  22‚-

szaszłyki z kurczaka i ananasa w słodkim  
sosie teriyaki
chicken and pineapple skewers in a sweet  
teriyaki sauce

TORI PANKO  22‚-

pierś z kurczaka w chrupiącym cieście 
z makaronem i warzywami lub smażonym ryżem
breast of chicken in a crust with pasta and vegetables 

or fried rice

KODOMO 

 FUTOMAKI SOYA SAKE YAKI
6 szt. grillowany łosoś, serek Philadelphia,  
/ pcs awokado, sos kabayaki, orzechy ziemne,   
 całość w płatku sojowym
 grilled salmon, Philadelphia cheese, avocado, kabayaki  
 sauce, peanuts, all in a soya wrap

 CHOKOREDO CALIFORNIA
4 szt. banan, Nutella, owoce granatu,  
/ pcs całość w płatku sojowym 
 banana, Nutella, pomegranate, all in a soya wrap

10 szt. 39‚-

NARUTO 

 FUTOMAKI KUDAMONO SOYA SAKE YAKI
6 szt. grillowany łosoś, mango, lichi, melon, 
/ pcs serek Philadelphia, sos kabayaki, orzechy   
 ziemne, całość w płatku sojowym
 grilled salmon, mango, lychee, melon,  
 Philadelphia cheese, kabayaki sauce,  
 peanuts, all in a soya wrap

 HOSOMAKI SAKE YAKI TEN
6 szt. grillowany łosoś, całość w migdałowej 
/ pcs tempurze, sos kabayaki 
 grilled salmon, all in almond tempura, 
 kabayaki sauce

 CHOKOREDO CALIFORNIA
4 szt. banan, Nutella, owoce granatu, całość 
/ pcs w płatku sojowym
 banana, Nutella, pomegrenate, all in a soya wrap

 NIGIRI TAMAGO
2 szt. omlet tamago, tykwa marynowana
/ pcs tamago omelette, pickled bottle gourd

18 szt. 49‚-
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AISUKURIMU GOMA / MATCHA  15‚-

lody sezamowe lub z zielonej herbaty matcha 
z dodatkiem sosu malinowego
sesame or green matcha ice cream with a raspberry sauce

SCHOGA CHIZUKEKI  18‚-

delikatny sernik imbirowy z dodatkiem  
białej czekolady i sosu malinowego
delicate ginger cheesecake with a white  
chocolate and raspberry sauce

KUREMUBURYURE  15‚-

trzy rodzaje kremu brulee
three kinds of creme brulee

MATCHA TIRAMISU  18‚-

tiramisu z dodatkiem zielonej herbaty matcha
tiramisu with green matcha 

DESERY / DESSERTS JAK JEŚĆ PAŁECZKAMI? / 
HOW TO USE CHOPSTICKS?

1.

Zdecydowanym ruchem rozłamujemy pałeczki.
First, break the chopsticks apart.

4.

Sushi przekręcamy na bok i w całości chwytamy 
pałeczkami.
Turn the sushi to the side and grasp it with the chopsticks.

5.

Koniec obłożenia delikatnie zanurzamy 
w miseczce z sosem sojowym. Pamiętamy  
by starać się nie moczyć ryżu.
Dip the end of the outer part of the roll in a bowl with  
soy sauce. Remember not to dip the rice.

2.

Dolną pałeczkę umieszczamy we wgłębieniu 
między palcem wskazującym, a kciukiem, 
podpierając palcem serdecznym.
Rest the lower chopstick in the nook between the index 
finger and the thumb, resting it on the ring finger.

3.

Górną pałeczkę trzymamy pomiędzy kciukiem, 
palcem wskazującym, a środkowym.
Hold the upper chopstick between the thumb, the index  
and the middle finger.
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FUTOMAKI

29‚-

MAGURO 

tuńczyk, ogórek, awokado, sałata, oshinko,  
spicy mayo, wasabi
tuna, cucumber, avocado, lettuce, oshinko, spicy mayo, wasabi 

29‚-SAKE TATAR 

tatar z łososia zamiast ryżu, ogórek, awokado, 
szparag, oshinko, w całości w tempurze, wasabi, 
por, szczypiorek, sriracha, sos sojowy
salmon tartare instead of rice, cucumber, avocado, 
asparagus, oshinko, all fried in tempura, wasabi, leek,  
chives, sriracha and soy sauce

35‚-

29‚-

42‚-

25‚-

FUTOMAKI

35‚-

42‚- 35‚-

42‚-

35‚-

20‚-

SAKE PHILADELPHIA

łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado, 
sałata, wasabi
salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, lettuce, 
wasabi

SAKE KAWA 

smażona skóra z łososia, serek Philadelphia, 
ogórek, awokado, togarashi, sos kabayaki,  
sałata, wasabi
fried salmon skin, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 
togarashi, kabayaki sauce, lettuce, wasabi

EBI TEN SAKE YAKI

krewetki w tempurze, łosoś grillowany, serek 
Philadelphia, ogórek, awokado, sos kabayaki, 
sałata, wasabi
prawns in tempura, grilled salmon, Philadelphia cheese, 
cucumber, avocado, kabayaki sauce, lettuce, wasabi

SAKE YAKI 

łosoś grillowany, serek Philadelphia, ogórek, 
awokado, sałata, sos kabayaki, wasabi
grilled salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 
lettuce, kabayaki sauce, wasabi

MAGURO SOYA

tuńczyk, awokado, sałata, mango, melon,  
szparag, sos chilli mango, całość w płatku 
sojowym, spicy mayo, serek Philadelphia, wasabi
tuna, avocado, lettuce, mango, melon, asparagus, chilli 
mango sauce, all in soya flakes, spicy mayo, Philadelphia 
cheese, wasabi

MAGURO TATAR

tatar z tuńczyka zamiast ryżu, ogórek, awokado, 
szparag, oshinko, wasabi, por, szczypiorek, 
sriracha, sos sojowy, pieprz czarny
tuna tartare instead of rice, cucumber, avocado, asparagus, 
oshinko, wasabi, leek, chives, sriracha, soy sauce and black 
pepper

TAI TATAKI

opiekana dorada, serek Philadelphia, ogórek, 
awokado, szparag, mango, całość w płatku 
sojowym, sałata, sos chilli mango, wasabi, togarashi
roasted gilt-head bream, Philadelphia cheese, cucumber, 
avocado, asparagus, mango, all in soya flakes, lettuce, chilli 
mango sauce, wasabi and togarashi

EBI TEN MAGURO

krewetki w tempurze, tatar z tuńczyka zamiast 
ryżu, ogórek, awokado, sałata, oshinko, wasabi, 
szczypiorek, por, sriracha, sos sojowy, pieprz czarny
prawns in tempura, tuna tartare instead of rice, cucumber, 
avocado, lettuce, oshinko, wasabi, chives, leek, sriracha,  
soy sauce and black pepper

TAI TEMPURA

dorada w tempurze, serek Philadelphia, awokado, 
mango, melon, tykwa, sałata, sos chilli mango, 
całość w płatku sojowym, wasabi
bream in tempura, Philadelphia cheese, avocado, mango, 
melon, calabash, lettuce, chilli mango sauce, all in soya 
flakes, wasabi

IBODAI 

ryba maślana, ogórek, awokado, sałata, śliwka 
ume, sweet mayo, wasabi
butterfish, cucumber, avocado, lettuce, ume plum, sweet 
mayo, wasabi

FUTOMAKI – nazwa pochodzi od przymiotnika utoi oznaczającego: gruby, tłusty;  
są to grube rolki z minimum 4 składnikami. 

FUTOMAKI – the name comes from the adjective „utoi” which means thick, fat;  
they are thick rolls with at least 4 ingredients. 
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FUTOMAKI

IBODAI YAKI

grillowana ryba maślana, serek Philadelphia, awo-
kado, sałata, tykwa, sos kabayaki, ogórek, wasabi
grilled butterfish, Philadelphia cheese, avocado, lettuce, 
calabash, kabayaki sauce, cucumber, wasabi

UNAGI

grillowany węgorz, ogórek, awokado, sałata, tykwa, 
sos kabayaki, serek Philadelphia, wasabi
grilled eel, cucumber, avocado, lettuce, calabash, kabayaki 
sauce, Philadelphia cheese, wasabi

35‚-

HIRAME PANKO

halibut w panko, awokado, ogórek, sałata, tykwa, 
melon, spicy mayo, sos chilli mango, wasabi
panko-crusted halibut, avocado, cucumber, lettuce, 
calabash, melon, spicy mayo, chilli mango sauce, wasabi

29‚-HAMACHI

seriola, ogórek, awokado, oshinko, sałata, spicy 
mayo, wasabi
amberjack, cucumber, avocado, oshinko, lettuce, spicy  
mayo, wasabi

35‚-

HAMACHI TEMPURA

seriola, ogórek, awokado, oshinko, spicy mayo, 
w całości w tempurze, wasabi
amberjack, cucumber, avocado, oshinko, spicy mayo,  
all fried in tempura, wasabi

42‚-

HAMACHI TATAKI

opiekana seriola, awokado, sałata, szczypiorek, 
liczi, mango, tobiko, spicy mayo, sos chilli mango, 
togarashi, wasabi
toasted amberjack, avocado, lettuce, chives, lychee, mango, 
tobiko, spicy mayo, chilli mango sauce, togarashi, wasabi

42‚-

25‚-

FUTOMAKI

SPIDER ROLL

soft shell crab w panko, ogórek, awokado, sałata, 
tobiko, spicy mayo, sos kabayaki, wasabi
panko-crusted soft shell crab, cucumber, avocado, lettuce, 
tobiko, spicy mayo, kabayaki sauce, wasabi

42‚-

SPIDER SOYA

soft shell crab w panko, serek Philadelphia, 
awokado, mango, melon, sałata, sos chilli mango, 
wasabi
panko-crusted soft shell crab, Philadelphia cheese, avocado, 
mango, melon, lettuce, chilli mango sauce, wasabi

49‚- EBI YAKI

krewetki grillowane, ogórek, awokado, sałata, 
spicy mayo, chilli, czerwona cebula, por, czosnek, 
wasabi
grilled prawns, cucumber, avocado, lettuce, spicy mayo, 
chilli, red onion, leek, garlic, wasabi

35‚-

EBI

krewetki gotowane, ogórek, awokado, sałata, 
grzyby shitake, sweet mayo, tobiko, wasabi
boiled prawns, cucumber, avocado, lettuce, shitake 
mushrooms, sweet mayo, tobiko, wasabi

29‚-

EBI TEN

krewetki w tempurze, ogórek, awokado, sałata, 
tobiko, spicy mayo, wasabi
prawns in tempura, cucumber, avocado, lettuce, tobiko, 
spicy mayo, wasabi

29‚-

IKA TEN

kalmary w tempurze, awokado, tykwa, mango, 
sałata, tobiko, sos chilli mango, ogórek, spicy 
mayo, wasabi
squid in tempura, avocado, calabash, mango, lettuce, tobiko, 
chilli mango sauce, cucumber, spicy mayo, wasabi

29‚-
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FUTOMAKI

42‚-

20‚-42‚-

20‚-

35‚-

29‚-

FUTOMAKI

20‚-

16‚-

49‚-

49‚-

42‚-

49‚-

IKA YAKI

kalmary grillowane, ogórek, awokado, sałata, spicy 
mayo, chilli, czerwona cebula, por, czosnek, wasabi
grilled squid, cucumber, avocado, lettuce, spicy mayo, chilli, 
red onion, leek, garlic, wasabi

HOTATE YAKI

grillowane małże św. Jakuba, ogórek, awokado, 
sałata, por, chilli, czerwona cebula, czosnek, 
wasabi
grilled Saint Jacob mussels, cucumber, avocado, lettuce, leek, 
chilli, red onion, garlic, wasabi

YASAI YAKI

sezonowe warzywa grillowane, spicy mayo, wasabi 
grilled seasonal vegetables, spicy mayo, wasabi

HOTATE TEMPURA

małże św. Jakuba, ogórek, tobiko, spicy mayo, 
pieprz japoński, w całości w tempurze, wasabi
Saint Jacob mussels, cucumber, tobiko, spicy mayo, Japanese 
pepper, all fried in tempura, wasabi

KANI KAMA

paluszek krabowy, ogórek, awokado, sałata, 
tobiko, spicy mayo, wasabi
crab stick, cucumber, avocado, lettuce, tobiko, spicy mayo, 
wasabi

GYUNIKU TEMPURA

marynowana polędwica wołowa, serek 
Philadelphia, ogórek, awokado, w całości 
w tempurze, wasabi, tykwa i sos kabayaki
marinated sirloin of beef, Philadelphia cheese, cucumber, 
avocado, all fried in tempura, wasabi, calabash, kabayaki 
sauce

TEMPURA YASAI

sezonowe warzywa w tempurze, sałata, spicy 
mayo, wasabi
seasonal vegetables in tempura, lettuce, spicy mayo, wasabi

KUDAMONO YASAI

sezonowe owoce, serek Philadelphia, sałata, 
wasabi
seasonal fruits, Philadelphia cheese, lettuce, wasabi

SASHIMI YASAI

łosoś, tuńczyk, ryba maślana, ogórek, awokado, 
sałata, szparag w tempurze, oshinko, spicy mayo, 
serek Philadelphia, wasabi
salmon, tuna, butterfish, cucumber, avocado, lettuce, 
asparagus in tempura, oshinko, spicy mayo, Philadelphia 
cheese, wasabi

SURF & TURF

marynowana polędwica wołowa, krewetki w panko, 
kimchi, jalapeno, kolendra, sałata, wasabi
marinated sirloin, prawns in panko, kimchi, jalapeno, 
coriander, lettuce and wasabi

EBI PANKO SAKE

łosoś zamiast ryżu, krewetki w panko, szczypior, 
oshinko, tobiko, awokado, spicy mayo, wasabi, ogórek
salmon instead of rice, prawns in panko, chives, oshinko, tobiko, 
avocado, spicy mayo, wasabi and cucumber

SASHIMI MAGURO

tuńczyk zamiast ryżu, grillowany szparag, sambal, 
oshinko w tempurze, szczypior, sałata, awokado, 
kolendra, wasabi
tuna instead of rice, grilled asparagus, sambal, oshinko  
in tempura, chives, lettuce, avocado, coriander and wasabi
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NIGIRI

SAKE

łosoś, wasabi
salmon, wasabi

KAJIKI

miecznik, wasabi
swordfish, wasabi

25‚-SAKE YAKI

łosoś grillowany, serek Philadelphia, sos kabayaki, 
orzechy ziemne, wasabi
grilled salmon, Philadelphia cheese, kabayaki sauce, 
peanuts, wasabi

20‚-

MAGURO

tuńczyk, wasabi
tuna, wasabi

25‚-

MAGURO TATAKI

opiekany tuńczyk, por, sweet mayo, tabasco 
jalapeno, togarashi, wasabi
toasted tuna, leek, sweet mayo, tabasco jalapeño, togarashi, 
wasabi

29‚-

16‚-

SAKE TATAKI

opiekany łosoś, por, spicy mayo, togarashi, wasabi
toasted salmon, leek, spicy mayo, togarashi, wasabi

20‚-

NIGIRI

TAI

dorada, wasabi
bream, wasabi

25‚-

IBODAI

ryba maślana, wasabi
butterfish, wasabi 

16‚- UMI BESU

okoń morski, wasabi
sea bass, wasabi 

25‚-

HAMACHI

seriola, wasabi
amberjack, wasabi

35‚-

HIRAME

halibut, wasabi
halibut, wasabi

29‚-

UNAGI

węgorz grillowany, kabayaki, orzechy ziemne, 
wasabi
grilled eel, kabayaki, peanuts, wasabi

29‚-

NIGIRI, to forma owalnego, ryżowego paluszka ze świeżą rybą lub owocem morza na wierzchu.   
W języku japońskim wyraz niguru oznacza: ściskać, ugniatać, formować w dłoni.

NIGIRI, is a form of oval rice stick with fresh fish or seafood on top. „Niguru”  
in Japanese means to squeeze, knead or form something in one’s hand.
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NIGIRI

EBI

krewetka gotowana, wasabi
boiled prawn, wasabi

TAKO

ośmiornica, wasabi
octopus, wasabi

20‚-IKA

kalmar, wasabi
squid, wasabi

IKA TEN

kalmar w tempurze, serek philadephia, sos chilli 
mango, owoce granatu, wasabi
squid in tempura, Philadelphia cheese, chilli mango sauce, 
pomegranates, wasabi

25‚-

HOTATE

małża św. Jakuba, wasabi
Saint Jacob mussels, wasabi

35‚-

25‚-

EBI PANKO

krewetka w panko, awokado, spicy mayo, wasabi
panko-crusted prawn, avocado, spicy mayo, wasabi 

29‚-

16‚-

NIGIRI

GYUTATAKI

marynowana wołowina, wasabi
marinated beef, wasabi

29‚-

ABOKADO

awokado, wasabi
avocado, wasabi

16‚- INARI

pieczone tofu, wasabi
baked tofu, wasabi

20‚-

16‚-

OSHINKO

marynowana rzepa, wasabi
marinated turnip, wasabi

16‚-

MAGURO CHAIBU

opiekany tuńczyk, spicy mayo, ikura, szczypior, 
wasabi, sos kabayaki, sriracha
roasted tuna, spicy mayo, ikura, chives, wasabi, kabayaki 
sauce and sriracha

29‚-TAMAGO

omlet, wasabi
omelette, wasabi
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CALIFORNIA

SPICY TUNA MANGO

tuńczyk, mango, orzechy ziemne, spicy mayo, sos 
chilli mango, wasabi
tuna, mango, peanuts, spicy mayo, chilli mango sauce, 
wasabi

29‚-

SAKE YAKI

łosoś grillowany, serek Philadelphia, ogórek, 
awokado, sos kabayaki, wasabi, sezam
grilled salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 
kabayaki sauce, wasabi, sesame

25‚-

SAKE CALIFORNIA

łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado, 
sezam, wasabi
salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, sesame, 
wasabi

20‚-

SAKE TAMAGO

łosoś, ogórek, awokado, szparag, całość owinięte 
w omlet tamago, serek Philadelphia, wasabi
salmon, cucumber, avocado, asparagus, all enclosed in 
tamago omelette, Philadelphia cheese, wasabi

25‚-

CALIFORNIA

UNAGI

ogórek, awokado, tykwa, serek Philadelphia, 
obłożone grillowanym węgorzem,  
sos kabayaki, orzechy ziemne, wasabi
cucumber, avocado, calabash, Philadelphia cheese, wrapped 
in grilled eel, kabayaki sauce, peanuts, wasabi

35‚-

HIRAME TEMPURA

halibut w tempurze, mango, ogórek, tobiko, spicy 
mayo, sos chilli mango, wasabi
halibut in tempura, mango, cucumber, tobiko, spicy mayo, 
chilli mango sauce, wasabi

29‚-

DRAGON ROLL

węgorz grillowany, serek Philadelphia, ogórek,  
tykwa, sezam, obłożone awokado, sos kabayaki, 
wasabi
grilled eel, Philadelphia cheese, cucumber, calabash, sesame, 
wrapped in avocado, kabayaki sauce, wasabi 

35‚-

MAGURO ASPARAGUS

szparag w tempurze, ogórek, por, oshinko, 
obłożony opiekanym tuńczykiem, spicy mayo, 
sweet mayo, tabasco jalapeno, togarashi, wasabi
asparagus in tempura, cucumber, leek, oshinko, wrapped in 
roasted tuna, spicy mayo, sweet mayo, tabasco jalapeño, 
togarashi, wasabi

29‚-YASAI TEN SAKE TATAR

sezonowe warzywa w tempurze, szczypiorek, por, 
olej sezamowy, sos sojowy, sriracha, spicy mayo, 
wasabi obłożone tatarem z łososia
seasonal vegetables in tempura, chives, leek, sesame seed 
oil, soy sauce, sriracha, spicy mayo and wasabi covered with 
salmon tartare

25‚-

EBI TEN MAGURO TATAR

krewetka w tempurze, ogórek, oshinko, 
szczypiorek, spicy mayo, obłożoney opiekanym 
tatarem z tuńczyka, wasabi
prawn in tempura, cucumber, oshinko, chives, spicy mayo, 
wrapped in seared tuna tartare, wasabi

35‚-

EBI TEN MAGURO

krewetka w tempurze, ogórek, oshinko, tobiko, 
pomarańcze, spicy mayo, kabayaki, obłożone 
opiekanym tuńczykiem, wasabi
prawn in tempura, cucumber, oshinko, tobiko, orange, spicy 
mayo, kabayaki, covered with roasted tuna and wasabi

35‚-

CALIFORNIA to bardziej potoczna nazwa Uramaków (jap. Ura – odwrotnie, maki – rolować).  
To rolki zawijane odwrotnie, czyli z ryżem na zewnątrz.

CALIFORNIA is a common name for Uramaki (Japanese „Ura” – inside-out, „maki” – to roll).  
The rolls are inside-out, i.e. with rice on the outside.

GOLDEN ROLL

łosoś, serek Philadelphia, awokado, tobiko, ikura, 
wasabi
salmon, Philadelphia cheese, avocado, tobiko, ikura, wasabi

35‚-

2322

16‚- 20‚- 25‚- 29‚- 35‚- 42‚- 49‚-



CALIFORNIA

EBI FILO

krewetka w tempurze, tobiko, spicy mayo, mango, 
ciasto filo, sos chilli mango, owoce granatu, wasabi 
prawn in tempura, tobiko, spicy mayo, mango, filo pastry, 
chilli mango sauce, pomegranates, wasabi

25‚-EBI TEN SAKE

krewetka w tempurze, ogórek, awokado, spicy 
mayo, obłożona łososiem, tobiko, wasabi
prawn in tempura, cucumber, avocado, spicy mayo, wrapped 
in salmon, tobiko, wasabi

35‚-

EBI TAMAGO

krewetka w panko, serek Philadelphia, melon, 
tykwa, całość owinięta omletem tamago, wasabi
panko-crusted prawn, Philadelphia cheese, melon, calabash, 
all enclosed in tamago omelette, wasabi

25‚-

EBI TEN

krewetka w tempurze, ogórek, awokado, tobiko, 
spicy mayo, wasabi
prawn in tempura, cucumber, avocado, tobiko, spicy mayo, 
wasabi

25‚-

CALIFORNIA

YASAI SAKE

szparag w tempurze, spicy mayo, ogórek, 
awokado, obłożony łososiem, wasabi
asparagus in tempura, spicy mayo, cucumber, avocado, 
wrapped in salmon, wasabi

29‚-

RAINBOW

paluszek krabowy, ogórek, awokado, tobiko,  
spicy mayo, obłożone łososiem, tuńczykiem, rybą 
maślaną, wasabi
crab stick, cucumber, avocado, tobiko, spicy mayo, wrapped in 
salmon, tuna, butterfish, wasabi

29‚-

KANI KAMA

paluszek krabowy, awokado, ogórek, tobiko, 
sezam, spicy mayo, wasabi
crab stick, avocado, cucumber, tobiko, sesame, spicy mayo, 
wasabi

20‚-UNAGI TEMPURA

węgorz w tempurze, serek Philadelphia, ogórek, 
tykwa, sos kabayaki, wasabi
eel in tempura, Philadelphia cheese, cucumber, calabash, 
kabayaki sauce, wasabi

35‚-

CATERPILLAR

krewetka w tempurze, serek Philadelphia, ogórek, 
tykwa, sriracha, obłożone grillowanym węgorzem, 
orzechy ziemne, sos kabayaki, wasabi
prawn in tempura, Philadelphia cheese, cucumber, calabash, 
sriracha, wrapped in grilled eel, peanuts, kabayaki sauce, 
wasabi

35‚-

35‚-

VOLCANO SCALLOPS

soft shell crab w panko, awokado, tobiko, spicy 
mayo, obłożony opiekanymi małżami św. Jakuba, 
ogórek, pieprz japoński, wasabi
panko-crusted soft shell crab, avocado, tobiko, spicy mayo, 
wrapped in Saint Jacob mussels, cucumber, Japanese  
pepper, wasabi

49‚-

EBI UNAGI

siekana krewetka, ogórek, sweet mayo, obłożone 
grillowanym węgorzem, sos kabayaki, wasabi
chopped prawn, cucumber, sweet mayo, wrapped in grilled 
eel, kabayaki sauce, wasabi

35‚-

MANGO EBI YAKI

grillowane krewetki, ogórek, szczypior, chilli, 
czerwona cebula, por, czosnek, sriracha, obłożony 
mango, wasabi
grilled prawns, cucumber, chives, chilli pepper, red onion, 
leek, garlic, sriracha, covered with mango and wasabi
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TEMAKI

SAKE PHILADELPHIA

łosoś, serek philadephia, ogórek, awokado,  
sałata, wasabi
salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado,  
lettuce, wasabi

25‚-

SAKE TEMPURA

łosoś w tempurze, serek philadephia, ogórek, 
sałata, tykwa, sos kabayaki, wasabi
salmon in tempura, Philadelphia cheese, cucumber, lettuce, 
calabash, kabayaki sauce, wasabi

29‚-

MAGURO

tuńczyk, sałata, oshinko, ogórek, spicy mayo, 
wasabi
tuna, lettuce, oshinko, cucumber, spicy mayo, wasabi

29‚-

HIRAME PANKO

halibut w panko, sałata, tykwa, ogórek, melon, 
spicy mayo, sos chilli mango, wasabi
panko-crusted halibut, lettuce, calabash, cucumber, melon, 
spicy mayo, chilli mango sauce, wasabi

29‚-

UNAGI TEMPURA

węgorz w tempurze, serek Philadelphia, ogórek, 
awokado, sałata, tykwa, sos kabayaki, tamago, 
wasabi
eel in tempura, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 
lettuce, calabash, kabayaki sauce, tamago, wasabi

35‚-

IKA TEN

kalmary w tempurze, ogórek, mango, tobiko,  
spicy mayo, sałata, sos chilli mango, awokado, 
tykwa, wasabi
squid in tempura, cucumber, mango, tobiko, spicy mayo, 
lettuce, chilli mango sauce, avocado, calabash, wasabi

29‚-

GUNKAN MAKI

HAMACHI TATAR

tatar z serioli, wasabi, szczypiorek, por, sweet 
mayo, sok z cytryny, pieprz górski, sos sojowy
seriola tartare, wasabi, chives, leek, sweet mayo, lemon 
juice, Cornish pepper leaf and soy sauce

KAJIKI TATAR

tatar z miecznika, wasabi, szczypiorek, por, pieprz 
górski, sake, sos sojowy, sriracha, tobiko
swordfish tartare, wasabi, chives, leek, Cornish pepper leaf, 
sake, soy sauce, sriracha and tobiko

29‚-

IKURA

kawior z łososia, wasabi
salmon roe, wasabi

35‚-

35‚-

MAGURO TATAR

tatar z tuńczyka, wasabi, szczypiorek, por, 
sriracha, sos sojowy, pieprz czarny
tuna tartare, wasabi, chives, leek, sriracha, soy sauce  
and black pepper

29‚-

SAKE TATAR

tatar z łososia, wasabi, por, szczypiorek, sriracha, 
olej sezamowy, sos sojowy
salmon tartare, wasabi, leek, chives, sriracha, sesame oil 
and soy sauce

20‚-

MAGURO SPICY MAYO

tatar z tuńczyka, tobiko, spicy mayo, sriracha, 
por, szczypiorek, wasabi
tuna tartare, tobiko, spicy mayo, sriracha, leek, chives, 
wasabi

29‚-

GUNKAN – (jap. statek wojenny) odmiana nigiri, rodzaj „łódeczki” z ryżu, najczęściej owiniętego w nori, 
wypełnionej rozmaitymi składnikami.

GUNKAN – (Japanese „battleship”) a variety of nigiri, a kind of rice „boat” usually wrapped in nori, stuffed with various 
ingredients. 

TEMAKI − rodzaj sushi przygotowywany poprzez zawinięcie arkusza wodorostów nori  
w rożek z różnymi składnikami.

TEMAKI –  sushi in the form of a rolled cone of seaweed with different ingredients.
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HOSOMAKI

MAGURO

tuńczyk, wasabi
tuna, wasabi

MAGURO TATAR

tatar z tuńczyka zamiast ryżu, prażony por, 
szparag w tempurze, wasabi, szczypiorek, sos 
sojowy, pieprz czarny, sriracha
tuna tartare instead of rice, roasted leek, asparagus in 
tempura, wasabi, chives, soy sauce, black pepper and sriracha

35‚-

KAJIKI YAKI

miecznik grillowany, wasabi
grilled swordfish, wasabi

29‚-

25‚-

20‚-

SAKE

łosoś, wasabi
salmon, wasabi

16‚-

SAKE TEN

łosoś, całość w migdałowej tempurze, wasabi
salmon, all coated in almond tempura, wasabi

25‚-

GUNKAN MAKI

EBI TEMPURA

krewetki w tempurze, grzyby shitake, szczypiorek, 
spicy mayo, tobiko, wasabi, por
prawns in tempura, shitake mushrooms, chives, spicy mayo, 
tobiko, wasabi, leek

25‚-

TOBIKO

kawior z ryb latających, wasabi
flying fish roe, wasabi

25‚-

EBI MAYO

siekana krewetka, sweet mayo, owoce  
granatu, wasabi
chopped prawn, sweet mayo, pomegranate, wasabi

20‚-

EBI MAYO TAMAGO

siekana krewetka, sweet mayo, awokado, 
mango, całość owinięta w omlet tamago, serek 
Philadelphia, tobiko, wasabi
chopped prawn, sweet mayo, avocado, mango, all enclosed 
in tamago omelette, Philadelphia cheese, tobiko, wasabi

25‚-

35‚-

INARI KUDAMONO

sałatka z sezonowych owoców w sakiewce 
z pieczonego tofu, tykwa, sweet mayo, wasabi
seasonal fruit salad in a purse of baked tofu, calabash, sweet 
mayo, wasabi

25‚-

SAKE YAKI

łosoś grillowany, sos kabayaki, wasabi, serek 
Philadelphia
grilled salmon, kabayaki sauce, wasabi, and  
Philadelphia cheese

HOSOMAKI (jap. przymiotnik hosoi – cienki, chudy) – cienkie rolki z dodatkiem tylko jednego składnika. 
HOSOMAKI (Japanese adjective „hosoi” means thin, slim) – thin rolls with only one ingredient. 

HOTATE

małże św. Jakuba, szczypiorek, grzyby shitake, 
sweet mayo, tobiko, pieprz japoński, wasabi,  
sos sojowy
Saint Jacob mussels, chives, shitake mushrooms, sweet 
mayo, tobiko, Japanese pepper, wasabi, soy sauce
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HOSOMAKI

OSHINKO

marynowana rzepa, wasabi
marinated turnip, wasabi

16‚-KAPPA

ogórek, wasabi
cucumber, wasabi

16‚-

16‚-ABOKADO

awokado, wasabi
avocado, wasabi

16‚- KAMPYO

marynowana tykwa, wasabi
marinated calabash, wasabi

20‚-MANGO SOYA

mango, serek Philadelphia, wasabi, całość 
w płatku sojowym
mango, Philadelphia cheese, wasabi, all in soya flakes

HOSOMAKI

HAMACHI

seriola, wasabi
amberjack, wasabi

29‚-

TAI

dorada, wasabi
bream, wasabi

25‚-

IBODAI

ryba maślana, wasabi
butterfish, wasabi

16‚-

EBI

krewetka gotowana, wasabi
boiled prawn, wasabi

25‚-

EBI TEN

krewetka w tempurze, wasabi
prawn in tempura, wasabi

29‚-

KANI KAMA

paluszek krabowy, wasabi
crab stick, wasabi

20‚- UNAGI TEN

węgorz w tempurze, wasabi, serek Philadelphia, 
sos kabayaki
eel in tempura, wasabi, Philadelphia cheese and kabayaki 
sauce

29,-
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TATAR

MAGURO

tuńczyk, szczypiorek, por sriracha, sos sojowy, 
pieprz czarny
tuna, chives, leek, sriracha, soy sauce and black pepper

49‚- KAJIKI

miecznik, szczypiorek, por, pieprz górski, sake,  
sos sojowy, sriracha, tobiko
swordfish, chives, leek, Cornish pepper leaf, sake, soy sauce, 
sriracha and tobiko

55‚-

SAKE

łosoś, por, szczypiorek, sriracha, olej sezamowy, 
sos sojowy
salmon, leek, chives, sriracha, sesame oil and soy sauce

45‚- HAMACHI

seriola, szczypiorek, por, sweet mayo, sok 
z cytryny, pieprz górski, sos sojowy
seriola, chives, leek, sweet mayo, lemon juice, Cornish 
pepper leaf and soy sauce

65‚-

SASHIMI przygotowywane przez naszego sushimastera z wybranych rodzajów ryb.
SASHIMI – prepared by our Sushi Chef from selected kinds of fish.

SASHIMI oraz TATARY podajemy z sałatką goma wakame, marynowaną rzepą i białą rzodkwią.
We serve SASHIMI and TARTARES with goma wakame salad, pickled turnip and daikon.

Każda porcja SASHIMI zawiera 50 gramów ryby, każda porcja TATARA zawiera 160 gramów ryby.
Every portion of SASHIMI contains 50 grams of fish, while every portion of TARTARE contains 160 grams of fish.

SASHIMI

TUŃCZYK		 20‚-

tuna

SERIOLA 30‚-

amberjack

ŁOSOŚ		 	 20‚-

salmon

MAŚLANA			 10‚-

butterfish

MIECZNIK   24‚-

swordfish

OKOŃ	/	DORADA	 18‚-

bass / bream

SASHIMI – Japoński sposób podawania świeżych ryb i owoców morza.
SASHIMI – Japanese style of serving fresh fish and seafood. 

3332

hashisushi.pl



ZESTAWY / SETS

NARA 

 HOSOMAKI SAKE
6 szt. łosoś, wasabi
/ pcs salmon, wasabi 

 CALIFORNIA EBI TEN
4 szt. krewetka w tempurze, ogórek, awokado,   
/ pcs tobiko, spicy mayo, wasabi
  prawn in tempura, cucumber, avocado, tobiko, spicy 

mayo, wasabi

 FUTOMAKI MADAI PANKO
6 szt. halibut w panko, sałata, ogórek, awokado,  
/ pcs oshinko, por, spicy mayo, wasabi
 halibut in panko, lettuce, cucumber, avocado,   
 oshinko, leek, spicy mayo and wasabi 
 

KIOTO

 FUTOMAKI SAKE KAWA
6 szt. smażona skóra z łososia, serek Philadelphia, 
/ pcs ogórek, awokado, togarashi, sos kabayaki,  
 sałata, wasabi
  fried salmon skin, Philadelphia cheese, cucumber, 

avocado, togarashi, kabayaki sauce, lettuce, wasabi

 FUTOMAKI EBI TEN
6 szt. krewetki w tempurze, ogórek, awokado,   
/ pcs sałata, tobiko, spicy mayo, wasabi
  prawns in tempura, cucumber, avocado, lettuce, 

tobiko, spicy mayo, wasabi

 FUTOMAKI IKA TEN
6 szt. kalmary w tempurze, awokado, tykwa,   
/ pcs mango, sałata, tobiko, sos chilli mango,   
 spicy mayo, ogórek, wasabi
  squid in tempura, avocado, calabash, mango, 

lettuce, tobiko, chilli mango sauce, spicy mayo, 
cucumber, wasabi

 FUTOMAKI TEMPURA YASAI
6 szt. sezonowe warzywa w tempurze, sałata,   
/ pcs spicy mayo, wasabi
  seasonal vegetables in tempura, lettuce, spicy mayo, 

wasabi

16 szt. 65‚-

24 szt. 102‚-

MIYAGI 

 HOSOMAKI OSHINKO
6 szt. marynowana rzepa, wasabi
/ pcs marinated turnip, wasabi 

 HOSOMAKI KAPPA
6 szt. ogórek, wasabi
/ pcs cucumber, wasabi

 FUTOMAKI KUDAMONO YASAI
6 szt. sezonowe owoce, serek Philadelphia,  
/ pcs sałata, wasabi
 seasonal fruits, Philadelphia cheese, lettuce, wasabi

 CALIFORNIA YASAI TEMPURA
8 szt. sezonowe warzywa w tempurze, spicy  
/ pcs mayo, wasabi
 seasonal fruits in tempura, spicy mayo, wasabi

26 szt. 59‚-

ZESTAWY / SETS

KOBE

 NIGIRI SAKE
4 szt. łosoś, wasabi
/ pcs salmon, wasabi 

 NIGIRI MAGURO
2 szt.  tuńczyk, wasabi
/ pcs tuna, wasabi 

  NIGIRI EBI
2 szt. krewetka gotowana, wasabi
/ pcs boiled prawn, wasabi

  NIGIRI IBODAI
2 szt. ryba maślana, wasabi
/ pcs butterfish, wasabi

  NIGIRI UNAGI
2 szt. węgorz grillowany, sos  
/ pcs kabayaki, wasabi
 grilled eel, kabayaki sauce, wasabi

  NIGIRI UMI BESU
2 szt.  okoń morski, wasabi
/ pcs sea bass, wasabi

14 szt. 147‚-
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ZESTAWY / SETS

OSAKA

 FUTOMAKI MAGURO TATAR
6 szt. tatar z tuńczyka zamiast ryżu, ogórek,   
/ pcs awokado, szparag, oshinko, wasabi
  tuna tartare instead of rice, cucumber, avocado, 

asparagus, oshinko, wasabi

 FUTOMAKI SAKE KAWA
6 szt. smażona skóra z łososia, serek    
/ pcs Philadelphia, ogórek, awokado, togarashi,  
 sos kabayaki, sałata, wasabi
  fried salmon skin, Philadelphia cheese, cucumber, 

avocado, togarashi, kabayaki sauce, lettuce, wasabi

 FUTOMAKI IKA TEN
6 szt. kalmary w tempurze, awokado, tykwa,   
/ pcs mango, sałata, tobiko, sos chilli mango,  
 spicy mayo, ogórek, wasabi
  squid in tempura, avocado, calabash, mango, 

lettuce, tobiko, chilli mango sauce, spicy mayo, 
cucumber, wasabi

 FUTOMAKI SAKE Philadelphia
6 szt. łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado,  
/ pcs sałata, wasabi
  salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 

lettuce, wasabi

 CALIFORNIA EBI TEN
8 szt. krewetka w tempurze, ogórek, awokado,   
/ pcs tobiko, spicy mayo, wasabi
  prawn in tempura, cucumber, avocado, tobiko, spicy 

mayo, wasabi

32 szt. 165‚-

ZESTAWY / SETS

OKINAWA 

 FUTOMAKI SAKE Philadelphia
6 szt.  łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado,  
/ pcs sałata, wasabi
  salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 

lettuce, wasabi

 FUTOMAKI MAGURO 
6 szt. tuńczyk, ogórek, awokado, sałata, oshinko,  
/ pcs spicy mayo, wasabi
  tuna, cucumber, avocado, lettuce, oshinko, spicy 

mayo, wasabi

 FUTOMAKI HIRAME PANKO
6 szt. halibut w panko, awokado, ogórek, sałata,  
/ pcs tykwa, melon, spicy mayo, sos chilli   
 mango, wasabi
  panko-crusted halibut, avocado, cucumber, lettuce, 

calabash, melon, spicy mayo, chilli mango sauce, 
wasabi

 FUTOMAKI EBI TEN
6 szt. krewetki w tempurze, ogórek, awokado,   
/ pcs sałata, tobiko, spicy mayo, wasabi
  prawns in tempura, cucumber, avocado, lettuce, 

tobiko, spicy mayo, wasabi

24 szt. 107‚-
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ZESTAWY / SETS

NAGANO

 CALIFORNIA EBI FILO
8 szt. krewetka w tempurze, tobiko, spicy mayo,  
/ pcs mango, ciasto filo, sos chilli mango, owoce  
 granatu, wasabi
  prawn in tempura, tobiko, spicy mayo, mango, filo 

pastry, chilli mango sauce, pomegranate, wasabi

 HOSOMAKI SAKE
6 szt. łosoś, wasabi
/ pcs salmon, wasabi

 FUTOMAKI HIRAME PANKO
6 szt. halibut w panko, awokado, ogórek, sałata,  
/ pcs tykwa, melon, spicy mayo, wasabi
  panko-crusted halibut, avocado, cucumber, lettuce, 

calabash, melon, spicy mayo, wasabi 

FUTOMAKI MADAI PANKO
6 szt. halibut w panko, sałata, ogórek, awokado, 
/ pcs oshinko, por, spicy mayo, wasabi
  panko-crusted halibut, lettuce, cucumber, avocado, 

oshinko, leek, spicy mayo, wasabi  

 FUTOMAKI TAI TEMPURA
6 szt. dorada w tempurze, serek Philadelphia,   
/ pcs awokado, mango, melon, tykwa, całość  
 w płatku sojowym, sos chilli mango,  
 sałata, wasabi
  bream in tempura, Philadelphia cheese, avocado, 

mango, melon, calabash, all in soya flakes, chilli 
mango sauce, lettuce, wasabi

 FUTOMAKI MAGURO
6 szt. tuńczyk, ogórek, awokado, sałata, oshinko,  
/ pcs spicy mayo, wasabi
  tuna, cucumber, avocado, lettuce, oshinko, spicy 

mayo, wasabi

38 szt. 179‚-

ZESTAWY / SETS

SAPPORO

 FUTOMAKI EBI TEN 
6 szt. krewetka w tempurze, ogórek, awokado,   
/ pcs sałata, tobiko, spicy mayo, wasabi
  prawn in tempura, cucumber, avocado, lettuce, 

tobiko, spicy mayo, wasabi 

FUTOMAKI IBODAI YAKI
6 szt. grillowana ryba maślana, serek    
/ pcs Philadelphia, awokado, sałata, tykwa,  
 sos kabayaki, ogórek, wasabi
  grilled butterfish, Philadelphia cheese, avocado, 

lettuce, calabash, kabayaki sauce, cucumber, 
wasabi 

FUTOMAKI MAGURO
6 szt. tuńczyk, ogórek, awokado, sałata, oshinko,  
/ pcs spicy mayo, wasabi
  tuna, cucumber, avocado, lettuce, oshinko, spicy 

mayo, wasabi 

40 szt. 239‚-

FUTOMAKI SAKE Philadelphia
6 szt. łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado,  
/ pcs sałata, wasabi
  salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 

lettuce, wasabi

 CALIFORNIA EBI TEN SAKE
8 szt. krewetka w tempurze, ogórek, awokado, to- 
/ pcs biko, spicy mayo, obłożony łososiem, wasabi
  prawn in tempura, cucumber, avocado, tobiko, spicy 

mayo, wrapped in salmon, wasabi 

CALIFORNIA UNAGI
8 szt. grillowany węgorz, serek Philadelphia,   
/ pcs ogórek, awokado, tykwa, wasabi
  grilled eel, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 

calabash, wasabi
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ZESTAWY / SETS

80 szt. 419‚-SENDAI 

 FUTOMAKI SAKE KAWA 
6 szt. smażona skóra z łososia, serek Philadelphia, 
/ pcs ogórek, awokado, togarashi, sos kabayaki,  
 sałata, wasabi
  fried salmon skin, Philadelphia cheese cucumber, 

avocado, togarashi, kabayaki sauce, lettuce, wasabi

 FUTOMAKI SAKE Philadelphia
6 szt. łosoś, serek Philadelphia, ogórek, awokado,  
/ pcs sałata, wasabi
  salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado, 

lettuce, wasabi

 FUTOMAKI MAGURO TATAR
6 szt. tatar z tuńczyka zamiast ryżu, ogórek,   
/ pcs awokado, szparag, oshinko, wasabi, sos  
 sojowy, szczypiorek, pieprz czarny, sriracha
  tuna tartare instead of rice, cucumber, avocado, 

asparagus, oshinko, soy sauce, chives, black pepper 
and sriracha

 FUTOMAKI HIRAME PANKO
6 szt. halibut w panko, awokado, ogórek, sałata,  
/ pcs tykwa, melon, spicy mayo, sos chilli   
 mango, wasabi
  panko-crusted halibut, avocado, cucumber, lettuce, 

calabash, melon, spicy mayo, chilli mango sauce, 
wasabi

 FUTOMAKI EBI TEN
6 szt. krewetka w tempurze, ogórek, awokado,   
/ pcs sałata, tobiko, spicy mayo, wasabi
  prawn in tempura, cucumber, avocado, lettuce,  

tobiko, spicy mayo, wasabi

 FUTOMAKI TAI TEMPURA
6 szt. dorada w tempurze, serek Philadelphia, awo- 
/ pcs kado, mango, melon, tykwa, sałata, sos chilli 
 mango, całość w płatku sojowym, wasabi
  bream in tempura, Philadelphia cheese, avocado, 

mango, melon, calabash, lettuce, chilli mango sauce, 
all in soya flakes, wasabi

 FUTOMAKI UNAGI
6 szt. grillowany węgorz, ogórek, awokado,   
/ pcs sałata, tykwa, sos kabayaki,  
 serek Philadelphia, wasabi
  grilled eel, cucumber, avocado, lettuce, calabash, 

kabayaki sauce, Philadelphia cheese, wasabi

 FUTOMAKI IBODAI YAKI
6 szt. grillowana ryba maślana, serek Philadelphia, 
/ pcs awokado, sałata, tykwa, sos kabayaki,   
 ogórek, wasabi
  grilled butterfish, Philadelphia cheese, avocado, 

lettuce, calabash, kabayaki sauce, cucumber, wasabi

 CALIFORNIA EBI FILO
8 szt. krewetka w tempurze, tobiko, spicy mayo,  
/ pcs mango, ciasto filo, sos chilli mango, owoce  
 granatu, wasabi
  prawn in tempura, tobiko, spicy mayo, mango, filo 

pastry, chilli mango sauce, pomegranate, wasabi

 CALIFORNIA KANI KAMA
8 szt. paluszek krabowy, awokado, ogórek,   
/ pcs tobiko, sezam, spicy mayo, wasabi
  crab stick, avocado, cucumber, tobiko, sesame, spicy 

mayo, wasabi

 CALIFORNIA YASAI TEMPURA
8 szt. sezonowe warzywa w tempurze, spicy  
/ pcs mayo, wasabi  
  seasonal vegetables in tempura, spicy mayo, wasabi

 CALIFORNIA MAGURO ASPARAGUS
8 szt. szparag w tempurze, ogórek, por, oshinko,  
/ pcs obłożone opiekanym tuńczykiem, spicy  
 mayo, sweet mayo, tabasco jalapeno,   
 togarashi, wasabi
  asparagus in tempura, cucumber, leek, oshinko, 

wrapped in seared tuna, spicy mayo, sweet mayo, 
tabasco jalapeño, togarashi, wasabi

ZESTAWY / SETS

KAIZEN 

 CALIFORNIA YASAI SAKE
8 szt. szparagi w tempurze, ogórek, awokado,  
/ pcs obłożone łososiem, wasabi, spicy mayo
  asparagus in tempura, cucumber, avocado, wrapped 

in salmon, wasabi, spicy mayo

 CALIFORNIA EBI TEN
8 szt. krewetka w tempurze, ogórek, awokado,   
/ pcs tobiko, spicy mayo, wasabi
  prawn in tempura, cucumber, avocado, tobiko, spicy 

mayo, wasabi

 CALIFORNIA SPICY TUNA MANGO
8 szt. tuńczyk, mango, orzechy ziemne, spicy   
/ pcs mayo, sos chilli mango, wasabi
  tuna, mango, peanuts, spicy mayo, chilli mango 

sauce, wasabi

 FUTOMAKI SAKE YAKI
6 szt. łosoś grillowany, serek Philadelphia, ogó-  
/ pcs rek, awokado, sałata, sos kabayaki, wasabi
  grilled salmon, Philadelphia cheese, cucumber, 

avocado, lettuce, kabayaki sauce, wasabi

 FUTOMAKI SAKE Philadelphia
6 szt. łosoś, sałata, ogórek, awokado, serek   
/ pcs Philadelphia, wasabi
  salmon, lettuce, cucumber, avocado, Philadelphia 

cheese, wasabi

60 szt. 356‚-

 NIGIRI MAGURO
2 szt. tuńczyk, wasabi 
/ pcs tuna, wasabi 

 NIGIRI SAKE
4 szt. łosoś, wasabi
/ pcs salmon, wasabi

 NIGIRI EBI
2 szt. krewetka gotowana, wasabi
/ pcs boiled prawn, wasabi

 HOSOMAKI KAPPA
6 szt. ogórek, wasabi
/ pcs cucumber, wasabi 

 HOSOMAKI ABOKADO
6 szt. awokado, wasabi
/ pcs avocado, wasabi 

 GUNKAN SAKE TATAR
2 szt. tatar z łososia, wasabi, por, szczypiorek,   
/ pcs sriracha, olej sezamowy, sos sojowy
 salmon tartare, wasabi, leek, chives, sriracha, 
 sesame oil and soy sauce 

 GUNKAN MAGURO TATAR
2 szt. tatar z tuńczyka, wasabi, szczypiorek,  
/ pcs sos sojowy, pieprz czarny, sriracha
 tuna tartare, wasabi, chives, leek, soy sauce, black  
 pepper, sriracha
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 Co dwie ryby               to nie jedna      Dostawy do Twojego 

  domu i biura             

do Twojego biura

Warsztaty sushi
Nie widzimy nic 
               poza sushi

Spotkajmy się               w Hashi Sushi

Urodziny małego 
             sushimastera

43HERBATA, KAWA / TEA, COFFEE

SENCHA YOROKOBI   14‚-
Klasyka pośród japońskich zielonych herbat. Pocho-
dzi z upraw z górzystych rejonów Shizuoki, o długo 
utrzymującym się świeżym, orzeźwiającym smaku.
Classic Japanese green tea originates from the mountainous 
regions of Shizouki and has a long-lasting and refreshing taste.

SENCHA JASMINE   14‚-
Zielona herbata z dodatkiem kwiatów jaśminu.
Green tea with jasmine flowers.

SENCHA SAKURA   14‚-
Zielona herbata z dodatkiem owoców wiśni 
i płatków dzikiej róży.
Green tea with cherries and dog rose petals.

SHICHI FUKU MATCHA   14‚-
IRI GENMAICHA

Zielona herbata z dodatkiem prażonych  
ziaren ryżu.
Green tea with roasted rice. 

GOLDEN YUNNAN   14‚-
Selekcjonowana ręcznie czarna herbata 
z prowincji Yunnan o równo zwiniętych liściach.
Hand-picked coiled leaf black tea from the Yunnan province.

SENCHA TROPIC   14‚-
Zielona herbata z dodatkiem mango, papai, 
kandyzowanego ananasa, kwiatów słonecznika, 
rumianku rzymskiego.
Green tea with mango, papaya, candied pineapple, sunflower 
flowers and Roman chamomile.

 
PU-ERH MANGO-PAPAYA   14‚-
Czerwona herbata wzbogacona kandyzowanymi 
owocami mango i papai oraz płatkami krokosza.
Red tea with candied mango and papaya fruit, and  
safflower petals.

 
PAI MU TAN   14‚-
Jedna z najbardziej znanych białych herbat. 
Pochodzi z prowincji Fujian. Lekko sfermentowane 
liście, o subtelnym, delikatnym aromacie  
i jasnym naparze.
One of the best known white teas. It comes from Fujian 
province. Slightly fermented leaves with a subtle, delicate 
aroma and pale infusion.

ESPRESSO   7‚-

ESPRESSO DOPPIO   9‚-

ESPRESSO MACCHIATO   8‚-

AMERICANO   7‚-

CAPPUCCINO   9‚-

CAFE LATTE   10‚-
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PIWA / BEERSZIMNE NAPOJE / BEVERAGES

COCA-COLA /  
COCA-COLA ZERO /  
COCA-COLA LIME 
250 ml  7‚-

FANTA / SPRITE / KINLEY
250 ml  7‚-

KROPLA BESKIDU / DELICE 
niegazowana / gazowana

KROPLA BESKIDU / DELICE
still / sparkling

330 ml  7‚-  /  750 ml  14‚-

HERBATA	MROŻONA	
CYTRYNOWA / BRZOSKWINIOWA
ICED TEA LEMON / PEACH 

250 ml  7‚-

CAPPY	POMARAŃCZOWY	/		
JABŁKOWY	/	PORZECZKOWY	/		
GREJPFRUTOWY / POMIDOROWY 
CAPPY ORANGE / APPLE / CURRANT / 
GRAPEFRUIT / TOMATO

250 ml  7‚-

NAPÓJ ALOESOWY
ALOE DRINK

250 ml  8‚-

WODA KOKOSOWA
COCONUT WATER

250 ml  8‚-

SOKI	ŚWIEŻO	WYCISKANE	
POMARAŃCZOWY	/	
GREJPFRUTOWY / MIESZANY
FRESHLY SQUEEZED ORANGE / 
GRAPEFRUIT / MIXED JUICE

250 ml  12‚-

HEINEKEN 330 ml  14‚-

Orzeźwiające piwo dolnej fermentacji 
o złotym kolorze i subtelnie słodowym 
smaku i aromacie.

Refreshing low fermentation beer with  
a golden colour and a delicate taste and 
aroma of malt.

KIRIN 330 ml  18‚-

Delikatne, o słabo wyczuwalnej 
goryczce piwo, którego aromat 
zawiera w sobie subtelne, cytrusowe 
nuty słodowe, z akcentami zielonego 
jabłka. Pierwszy plan w smaku gra 
delikatny słód, z bardzo wytrawnym 
finiszem.

Delicate beer with a barely perceptible degree 
of bitterness whose aroma contains subtle 
citrus malty notes with green apple accents. 
A delicate malt with a dry finish plays the first 
role in its taste.

ASAHI 330 ml  15‚-

Japońskie piwo o oryginalnej 
recepturze, bazującej na słodzie 
jęczmiennym, chmielu, kukurydzy  
oraz ryżu.

Japanese beer of original recipe based on 
barley malt, hops, corn and rice.

IKI YUZU 330 ml  22‚-

Świeże, jasne piwo z zieloną herbatą 
i owocem Yuzu. Yuzu to pochodzący 
z Dalekiego Wschodu owoc, który 
wyróżnia piękny zapach.

Fresh pale beer with green tea and Yuzu fruit. 
The fruit originates from the Far East and is 
distinguished by its beautiful scent. 

SAPPORO 330 ml  15‚-

Łagodne piwo prosto z kraju kwitnącej 
wiśni, z aromatami lekko słodowymi, 
delikatną goryczką i wyczuwalną 
zbożowością charakterystyczną dla 
słodu pilzneńskiego.

Mild beer from the country of cherry 
blossoms, with slightly malty aromas, 
a delicate bitterness and the distinct hint of 
grain characteristic of pilsner malt.

HEINEKEN FREE 330 ml  14‚-

Jasne piwo bezalkoholowe 
o orzeźwiającym, owocowym smaku 
z delikatną słodową podbudową.

Pale alcohol-free beer with a refreshing and 
fruity taste, with a delicate malt sub-taste.
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WINO	ŚLIWKOWE	CHOYA	
SUPERIOR 150 ml  25‚-  /  750 ml  85‚-

Choya Superior to wino powstałe w 100% 
na skutek fermentacji świeżego soku 
z owoców ume. Wino to ukazuje pełnię 
jego złożonego, słodko-kwaśnego smaku. 
Brak jakichkolwiek dodatków smakowych, 
zapachowych czy konserwujących sprawia 
że jest to produkt w 100% naturalny.

Choya Superior is 100% the result of the 
fermentation of fresh ume juice. This wine shows  
a full range of complex and sweet-sour flavours. 
There are no flavour and fragrance additives  
or preservatives, which makes this product  
100% natural.

WINO	ŚLIWKOWE	CHOYA	DRY	 150 ml  20‚-  /  750 ml  90‚-

Choya Dry to wino powstałe w 100% 
na skutek fermentacji świeżego soku 
z owoców ume. Mniejsza zawartość cukru 
sprawia, że wino to jeszcze lepiej ukazuje 
dalekowschodni charakter tego owocu. 
Wino to zostało specjalnie stworzone do 
łączenia go z potrawami kuchni japońskiej 
(Sushi i Washoku) i dalekowschodniej.

Choya Dry is 100% the result of the fermentation 
of fresh ume juice. The lower sugar content means 
that this wine shows to an even greater extent the 
Far Eastern character of this fruit. It was designed 
particularly as the perfect wine to complement 
Japanese cuisine (Sushi and Washoku) and Far  
East cuisine.

WINA CHOYA / CHOYA WINES

SAKE 250 ml  30‚-

Wino ryżowe, bezbarwne, słomkowe 
o lekko słodkawym smaku. Podaje się 
je najczęściej na ciepło w specjalnych 
porcelanowych naczyniach.

Rice wine of a straw-yellow colour with a slightly 
sweet taste. It is usually served gently warmed in 
special porcelain cups.

WINA CHOYA / CHOYA WINES

WINO	ŚLIWKOWE	CHOYA	SILVER	 150 ml 15‚-  /  500 ml 50‚-

Choya Silver jest to wino powstałe 
z połączenia słodkiego białego wina 
z niewielką ilością świeżego soku z owoców 
ume. Słodycz białego wina nadaje 
przewodni smak temu produktowi wraz 
z pełnią owocowego smaku. Sok z owocu 
ume dodaje wigoru i delikatnie podkreśla 
owocowy charakter wina.

Choya Silver is a wine which combines sweet white 
wine and a small amount of fresh ume juice. The 
sweetness of the white wine is the most distinctive 
hint of this product together with its full fruitiness. 
The ume juice makes the wine more refreshing and 
highlights in a delicate way its fruity character.

WINO	ŚLIWKOWE	CHOYA	ORGINAL	 150 ml 18‚-  / 750 ml 85‚-

Choya Orginal jest to wino powstałe 
z połączenia świeżego soku z owoców ume 
z niewielką ilością słodkiego białego wina. 
Wyraźny charakter owoców ume nadaje 
temu produktowi orzeźwiająco śliwkowy 
charakter. Słodkie białe wino nadaje całości 
równowagi słodko kwaskowej. 

Choya Orginal is a wine made of fresh ume juice 
combined with a bit of sweet white wine.  
The distinctive character of ume fruit gives this 
product the refreshing taste of plums. Sweet white 
wine ensures the sweet-sour balance of the  
whole composition.

WINO	ŚLIWKOWE	CHOYA	RED	 150 ml 15‚-  /  500 ml 50‚-

Choya Red jest to wino powstałe z połącze-
nia świeżego soku z owoców ume z nie-
wielką ilością słodkiego czerwonego wina. 
Intensywny i bogaty charakter czerwonego 
wina bardzo przyjemnie łączy się z owo-
cowością i świeżym charakterem owoców 
ume. Słodycz i garbniki zawarte w winie 
nadają pełni i głębi smaku. 

Choya Red is a wine made of fresh ume juice 
combined with a bit of sweet red wine. The intense 
and rich character of red wine combines nicely with 
the fruitiness and fresh character of ume fruit. The 
sweet flavour and tannins contained in the wine 
make its aroma full and deep.
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WINNICA TURNAU SOLARIS 750 ml  180,-
Polska / Poland

Klarowne, połyskujące wino o barwie 
jasnosłomkowej. Pierwsze wrażenie 
zapachowe przynosi przyjemny, owocowy 
aromat, rozwijający się w kierunku 
świeżych bananów i gruszek. Usta 
wyraziste i pikantne, o intensywnej 
kwasowości i mocy, z łagodnym cukrem 
resztkowym. 

Clear, glittering wine with a pale yellow colour.  
The initial scent impression brings a pleasant fruity 
aroma, evolving towards fresh bananas and pears. 
Distinctive and spicy on the mouth, with high acidity 
and strength, with mild residual sugar.

WINA BIAŁE / WHITE WINES

CHABLIS GRANDE RESERVE CALVET 750 ml  230,-
Francja / France

Wino pochodzące ze słynnych 
burgundzkich winnic. Nos i usta bogate 
w charakterystyczne cytrusowe aromaty 
i smaki wsparte wyrazistym mineralnym 
charakterem. Zaakcentowana kwasowość 
dodaje winu świeżości.

This wine comes from the famous vineyards  
in Burgundy. Characteristic citrus fruit aromas  
on the nose and mouth, supported with distinctive 
minerality. The accentuated acidity adds to the 
wine’s freshness.

MICHEL LEON GEWURZTRAMINER 750 ml  170,-
Francja / France

Wytrawne, choć bardzo dojrzałe 
i aromatyczne wino z Alzacji ze starych 
krzewów odmiany gewurztraminer. Nos 
charakterystyczny dla odmiany, wypełniony 
wyrazistymi aromatami róży i owoców 
liczi. Usta pełne, intensywne z dużą 
dawką dojrzałych owoców i elementami 
białych kwiatów. W końcówce wyczuwalne 
delikatne nuty mineralne.

Dry but very mature and aromatic wine from Alsace 
made from the old gewurztraminer variety of vine 
bush. Characteristic for the variety on the nose, 
filled with distinctive aromas of rose and lychee.  
Full on the mouth, aromatic, with a significant hit 
of ripe fruit and white flower elements. Delicate 
mineral notes noticeable in the finish.

WINA BIAŁE / WHITE WINES

TWO PEAKS SAUVIGNON BLANC 150 ml  20,-  /  750 ml  90,-
Nowa Zelandia / New Zealand

Klasyk z Nowej Zelandii, ziemi obiecanej 
dla sauvignon blanc, jasnożółta połyskliwa 
barwa z zielonymi refleksami. Wdzięczne 
wino o intensywnych aromatach 
owocowych z wizytówką szczepową 
w postaci agrestu, melona, grejpfruta czy 
marakui. W ustach miękkie i zwiewne, 
o odżywczej świeżości finiszu.

Classic wine from New Zealand, a promised land  
for sauvignon blanc, light yellow glittering colour 
with green notes. Fancy wine with strong fruity 
aromas, from a vine variety tasting of gooseberry, 
melon, grapefruit or passionfruit. Soft and etheral, 
with a refreshing finish.

MICHAEL LEON RIESLING 750 ml  130,-
Francja / France

Cechuje je świeży, cytrusowy nos 
z wyrazistą mineralnością. Usta wytrawne, 
choć wyczuwalna jest odrobina cukru 
resztkowego. Odświeżająca kwasowość 
i długi przyjemny finisz tworzą udany 
balans z pozostałymi cechami wina.

Fresh and citrus fruit aroma on the nose,  
with distinctive minerality. Dry on the mouth  
with noticeable residual sugar. Refreshing acidity  
and a long and pleasant finish make a nice.

TRILE CHARDONNAY 150 ml  20,-  /  750 ml  90,-
Chile / Chile

Wino o jasnożółtej barwie z zielonymi 
refleksami. Kompleksowe, świeże, 
intensywne z dużą mineralnością 
i przyjemnym owocowym charakterem. 
W zapachu dominują owoce cytrusowe 
z wyraźnie wyczuwalnym aromatem 
ananasa oraz grejpfruta. Wino delikatne, 
z zaznaczoną kwasowością. W ustach 
harmonijne, mineralne o cytrusowym 
smaku. Finisz długi i bardzo przyjemny.

Pale yellow wine with green notes. Complex, fresh, 
aromatic, highly mineral with a pleasant fruity 
character. The smell is dominated by citrus fruit 
with perceptible aromas of pineapple and grapefruit. 
Delicate wine with distinctive acidity. Harmonious 
on the mouth, mineral, with a citrus taste. A long 
and very pleasant finish.

4948

hashisushi.pl



WINNICA TURNAU RONDO REGENT 750 ml  190,-
Polska / Poland

Wino w odcieniu purpury z fioletowymi 
refleksami, z głębią i połyskiem. Pierwszy 
nos przynosi delikatny aromat beczki 
i malin. Po chwili pojawia się odrobina 
gorzkiej czekolady i papryki. W ustach 
konsekwentne w stosunku do zapachu, 
zdecydowane, pełne i harmonijne. 
Pozostawia aksamitny, długi posmak. Łączy 
w sobie stateczność czerwonego, poważnego 
wina z lekką owocową młodością.

Scarlet wine with purple notes, deep and glittering. 
Delicate aromas of a barrel and raspberries reach 
the nose initially. Some notes of dark chocolate  
and pepper appear after a while. Consistent  
to the scent on the mouth, distinctive, full and 
harmonious. Leaves a velvety and lengthy aftertaste. 
It blends the steadiness of serious red wine with  
a light and fruity youth.

WINA CZERWONE / RED WINES

FEUDI DI SAN GREGORIO PRIMITIVO DI MANDURIA 750 ml  160,-
Włochy / Italy

Wyrazisty nos ubrany w aromaty 
dojrzałych, ciemnych owoców 
przeplatanych z łagodnymi nutami 
przypraw korzennych i ziemi. Usta 
średniej budowy z dużą dawką owocowego 
charakteru oraz odrobiną ziemistości. 
Zaakcentowana tanina, odświeżająca 
kwasowość oraz długi, owocowy finisz. 

Distinctive on the nose with aromas of ripe dark 
fruit blending with mellow notes of spices and earth. 
Medium on the mouth with a high dose of fruity 
character and slightly earthy. Accentuated tannins, 
refreshing acidity and a long and fruity finish.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO CESARI 750 ml  390,-
Włochy / Italy

Wino o dużym potencjale starzenia, które 
powstaje z ręcznie zbieranych i starannie 
wyselekcjonowanych gron. Wino mocno 
skoncentrowane, gęste, taninowe. W nosie 
dominują aromaty czerwonych owoców 
i wiśni z nutami wanilii oraz przypraw. 
W ustach aksamitne, eleganckie i ciepłe 
o długim, harmonijnym finiszu.

This wine has significant ageing potential; created 
from hand-picked and carefully selected grapes. 
Highly concentrated, thick and tannic. On the nose 
dominated by aromas of red fruit and cherries,  
with notes of vanillas and spices. Velvety, elegant 
and warm on the mouth, with a long and  
harmonious finish.

WINA CZERWONE / RED WINES

FAMILIA VALDELANA RIOJA 150 ml  20,-  /  750 ml  90,-
Hiszpania / Spain

Klasyczna, czerwona rioja. Ekstraktywne 
wino o przyjemnej, miękkiej strukturze. 
Mocne i atrakcyjne aromaty czerwonych 
owoców. Podniebienie bardzo mięsiste, 
skoncentrowane i aromatyczne. Wino 
żywe, młode i owocowe. Łagodna, wyrazista 
tanina i długi, owocowy finisz. 

Classic red rioja. Extractive wine with a pleasant  
and soft texture. Strong and attractive aromas  
of red fruit. Very fleshy, concentrated and aromatic  
on the palate. Lively, young and fruity wine. Mellow, 
distinctive tannins and a long fruity finish.

THE PAVILLION SHIRAZ VIOGNIER 750 ml  110,-
RPA / RPA

Grona zbierane ręcznie z winnic na 
stokach Simonsberg oraz innych obszarów 
w Stellenbosch. Sześć dni fermentacji 
w stalowych kadziach. Ta ciekawa 
mieszanka charakteryzuje się wyraźnym 
aromatem czerwonych owoców z nutą 
przypraw. Viognier nadaje lekko kwiatowy 
charakter i świeżość. Miękkie taniny i długi 
zaokrąglony finisz.

Hand-picked bunches from vineyards on the slopes 
of Simonsberg and in other Stellenbosch areas. 
Fermented in steel tanks for six days. The interesting 
mixture has a distinctive aroma of red fruit with 
a hint of spices. Viognier adds to a slightly floral 
character and freshness. Mellow tannins and a long 
and rounded finish.

TRILE CABERNET SAUVIGNON 150 ml  20,-  /  750 ml  90,-
Chile / Chile

Klasyczny cabernet sauvignon 
w nowoświatowym stylu z Chile. Dobrze 
zbalansowany, mocny w smaku, a zarazem 
zrównoważony. Dużo ciemnego owocu 
oraz delikatne aromaty przyprawowe 
doskonale tłumią zaakcentowane taniny. 
Długa aromatyczna końcówka oraz 
zaakcentowana kwasowość dodają winu 
świeżości i wigoru. 

Classic cabernet sauvignon in a modern world 
style from Chile. Well-balanced, with a strong but 
harmonious taste. A lot of dark fruit and delicate 
aromas of spices attenuate the accented tannins.  
A long aromatic finish and emphasised acidity add  
to the wine’s freshness and vigour.
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WINA MUSUJĄCE / SPARKLING WINESWINA MUSUJĄCE / SPARKLING WINES

DOM PÉRIGNON BLANC   750 ml  990‚-

W bukiecie wyczujemy fale intensywnych 
owoców, bardziej czarnych niż czerwonych, 
i srebrzystej mineralności. Całość 
uzupełniają nuty pralinki i kolendry. 
W smaku wino ma mocny charakter 
i silną prezencję, jest dobrze zbudowane, 
skupione. Jego intrygująca korzenno-
kwiatowa końcówka pozostaje z nami długo 
po każdym łyku.

We feel in the bouquet waves of intense fruit, more 
black than red, and silver minerality. The whole taste 
is complemented by notes of pralines and coriander. 
The wine’s taste has a strong character and 
presentation, it is full-structured and concentrated. 
The intriguing spicy-floral finish stays with us for a 
long time after each sip.

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL 750 ml  299‚-

Wizytówka Domu Szampańskiego Moët 
& Chandon i klasyczny wyraz jego stylu. 
Odświeżający i elegancki, odzwierciedla 
bogactwo trzech szczepów szampańskich 
winogron – Pinot noir, Chardonnay, Pinot 
Meunier. Jego bogate nuty czerwonych 
owoców, cytrusów i białych kwiatów oraz 
subtelne nuty korzenne i mineralne idealnie 
współgrają z nastrojem słonecznego dnia 
lub nasyconego zapachami wieczoru. 

It is the most distinguishable wine of Moët & 
Chandon, the world’s largest champagne house, 
being the classic manifestation of its style. 
Refreshing and elegant, it reflects the richness of 
three champagne varieties – Pinot noir, Chardonnay 
and Pinot Meunier. Its rich notes of red fruit, citrus 
fruits and white flowers, as well as subtle spicy and 
mineral notes, perfectly match the atmosphere of  
a sunny day or evening full of various scents.

MOËT & CHANDON NECTAR IMPÉRIAL 750 ml  319‚-

Szampan demi-sec (półsłodki), tworzo-
ny z winogron Pinot noir, Pinot meunier 
i Chardonnay. Nectar Impérial to nasycone 
i aromatyczne wino, w którym oprócz pełni 
nut owocowych wyczujemy suszone morele, 
figi, rodzynki oraz cynamon. Długi finisz po-
zostawia w ustach smak miodu i migdałów. 
Uznawany za najdoskonalszego przedsta-
wiciela szampanów demi-sec. Harmonijna 
dojrzałość i bogaty owocowy smak czynią 
z niego idealne wino deserowe. 

Demi-sec champagne produced from Pinot Noir, 
Pinot Meunier and Chardonnay grapes. Nectar 
Impérial is a rich aromatic wine in which we can  
feel not only fruity notes, but also dried apricots, figs, 
raisins and cinnamon. The long finish leaves  
the taste of honey and almonds in the mouth.  
It is recognised as the most excellent representative 
of demi-sec champagnes. The harmonious maturity 
and the rich fruity flavour make it a perfect  
dessert wine.

MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL 750 ml  349‚-

Najbardziej uwodzicielski i ekscytujący 
wyraz stylu Moët & Chandon. Rosé 
Impérial ma olśniewający różowy kolor 
z bursztynowymi refleksami, powstały 
dzięki dodaniu do kompozycji odrobiny 
szlachetnego czerwonego wina. Wytrawny, 
o aromacie czerwonych owoców 
z nutami poziomek, malin i wiśni oraz 
delikatnymi kwiatowymi nutami róży. 
W smaku dominują nuty truskawek, malin 
i czerwonych porzeczek z niuansem mięty.

The most alluring and exciting manifestation of the 
Moët & Chandon style. Rosé Impérial has  
a luminescent pink colour with amber highlights, 
created due to a bit of red wine added to its 
composition. A dry wine characterised by the 
aroma of red fruit with notes of wild strawberries, 
raspberries and cherries, as well as delicate floral 
hints of rose. Its flavour is dominated by notes of 
strawberries, raspberries and redcurrant with a bit 
of mint.

PROSECCO MIONETTO EXTRA DRY D.O.C. 750 ml  99‚-
Włochy / Italy

Wytwarzane z białej odmiany winogron 
glera, znanej wcześniej pod nazwą 
prosecco. Przyjemne musowanie 
z wyczuwalną nutą miodu, dojrzałego 
jabłka i brzoskwini. Odrobina słodyczy 
balansowana jest odświeżającą 
kwasowością.

Made from the white variety of the glera grapevine, 
previously known as prosecco. Pleasantly petillant 
with a distinctive note of honey, ripe apple 
and peach. The delicate sweetness is balanced 
with refreshing acidity, harmonised with other 
characteristics of the wine.

CHOYA ORIGINAL SPARKLING  750 ml  90‚-

Wino musujące wytwarzane z owoców 
zielonych śliwek Ume. Delikatne, słodkie, 
aksamitne i niezwykle orzeźwiające.

Sparkling wine made of green Ume plums. Delicate, 
sweet, velvety and highly refreshing.
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WHISKY / WHISKY

TAKETSURU PURE MALT NON  
AGE NIKKA WHISKY 43% 40 ml  39‚-

Stworzona po raz pierwszy w 2014 roku 
jest kompozycją whisky z destylarni Yoichi 
i Miyagikyo, leżakowanych średnio około  
10 lat w różnych typach beczek. Wysoka 
zawartość destylatów z Miyagikyo w blen-
dzie nadaje świeżego i owocowego charak-
teru, a dojrzałe aromaty trunek zawdzię-
cza użyciu beczek po sherry. Barwa złota 
z różowymi refleksami. Aromat urzekający, 
świeży i owocowy. Wyczuwalne świeże 
brzoskwinie i winogrona, uzupełnione 
ciastem migdałowym, biszkoptami i rodzyn-
kami. Dodatkowo można w niej znaleźć 
akcenty słodowe i cytrusowe (mandarynki) 
oraz odrobinę werbeny i rumianku. W sma-
ku kawa, lukrecja, dębina i cygara i bardzo 
delikatne dotknięcie dymu torfowego.

Created for the first time in 2014, it is 
a composition of whiskies from the Yoichi and 
Miyagikyo distilleries, maturing for approximately 
10 years in different types of barrels. The high 
content of distillates from Miyagikyo in the blend 
gives it a fresh and fruity character, while it owes 
its mature aromas to maturing in barrels used 
previously for sherry. It is a shade of gold with 
pink highlights with an enchanting, fresh and 
fruity aroma. Noticeable fresh peaches and grapes 
complemented by almond cake, sponge cakes and 
raisins. In addition, we can find hints of malt and 
citrus fruits (mandarins) as well as a bit of verbena 
and camomile. We can taste coffee, liquorice,  
oak and tobacco as well as the delicate hint of  
peat smoke.

HIBIKI JAPANESE HARMONY BLENDED 43% 40 ml  47‚-

Dla Japończyków Hibiki to synonim har-
monii. Słodki owocowo-kwiatowy aromat 
połączony z naturalną mocą dębiny, tworzy 
dystyngowaną whisky o dobrze zbudowanej 
strukturze. 24 ścianki na butelce tego trun-
ku trunku symbolizują starożytną tradycję 
„Sekki”, odnoszącą się do japońskiego 
kalendarza zawierającego 24 pory roku.

For the Japanese, Hibiki is the synonym of harmony.
The sweet fruity and floral aroma combined 
with the natural strength of oak wood creates 
a distinguishable full-structured whisky.  
The 24 facets of the bottle design symbolise  
the ancient “Sekka” tradition referring to the 
Japanese calendar which contains 24 seasons.

YOICHI SINGLE MALT 45% 40 ml  55,-

Whisky o miedziano- złotawej barwie, 
której zapach przywodzi na myśl krem 
migdałowy i świeże owoce, z aromatami 
dębu, cynamonu i torfu, które dodają głębi 
i wyrazu. Rześka i świeża, z posmakiem 
papryki, łupiny orzecha i wyczuwalnym 
torfem z prostym, wyrazistym dębowym 
i lekko słonym finiszem.

Whiskey with a copper gold colour, the smell of 
which is reminiscent of almond cream and fresh 
fruit with aromas of oak, cinnamon and peat which 
add to its depth and distinctive character. Crisp and 
fresh, with aftertaste of bell pepper, nut shell and 
perceptible peat, with a simple, distinctive oak wood 
and slightly salty finish.

WHISKY / WHISKY

NIKKA FROM THE BARREL 51,4% 40 ml  36,-

Blend będący kompozycją blisko stu rożnych 
rodzajów whisky: single malt z Miyagiko 
i Yoichi oraz grain whisky produkowanej z 
kukurydzy. Dojrzewająca w beczkach po 
burbonie, sherry butt, świeżych beczkach 
z amerykańskiego dębu i fefill hogshead. Bu-
telkowana z wyższą mocą, pełna aromatów 
lilli, moreli, goździków i skóry z odczuwalny-
mi nutami przypraw, dębiny, karmelizowa-
nych jabłek i dojrzałych brzoskwiń, z długim 
finiszem z lekko słoną nutą.

A blend composed of nearly one hundred different 
kinds of whisky: single malt from Miyagiko and 
Yoichy and grain whisky made of corn. Maturing 
in bourbon barrels, sherry butt, new American oak 
barrels and refill hogshead. Bottled with higher 
strength, full of aromas of lilies, apricot, cloves and 
leather with perceptible notes of spices, oak wood, 
caramelised apples and ripe peaches, with a long 
finish with a slightly salty note.

NIKKA DAYS 40% 40 ml  18,-

Delikatna kompozycja whisky zbozowej 
i delikatnie torfowych single maltów. 
W tej whisky mamy zestawienie 
kilkudziesięciu destylatów. Aromaty 
z subtelnymi nutami moreli, brzoskwiń, 
kwiatów bzu, pomarańczy i wiciokrzewu, 
a także odrobinę pieprzu i akcentów 
dębu.W ustach jest gładka i owocowa, 
mocniej zaakcentowane są nuty zbożowe, 
toffi, prażone orzechy i wanilia.

Delicate composition of grain whisky and delicately 
peated single malts. The whisky is composed of 
a few dozen distillates. Aromas with subtle notes 
of apricot, peach, elderberry flowers, orange and 
honeysuckle, as well as a bit of pepper and oak 
accents. Smooth and fruity on the mouth, stronger 
accentuated grain notes, toffee, roasted nuts  
and vanilla.

KINUURA 43% 40 ml  30‚-

Owocem japońskiej fascynacji Zachodem 
jest dość długa już tradycja whisky. Trunki 
z Kraju Kwitnącej Wiśni są znakomite, 
a Japończycy podchodzą do wszystkiego 
z typowym dla siebie perfekcjonizmem. 
W ten sposób powstała Kinuura –whisky 
lekka i bujna niczym bryza nad spokojmymi 
morskimi wodami.

A fairly long tradition of making whisky was inspired 
by the Japanese fascination with the West. Drinks 
from Japan are excellent, and the Japanese produce 
them with their typical perfectionism. This is how 
Kinuura was created - lightweight but exuberant 
whiskey, like a breeze over calm sea water.
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Cennik ważny od 01.02.2019. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 
Menu szczegółowe z gramaturami, alergenami i kalorycznością dostępne na życzenie.

Price list valid as of 01.02.2019. All prices are expressed in Polish Zloty (PLN) and include VAT.  
Detailed menu with serving size, allergens and energy values available on request.
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