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GORĄCE NAPOJE / HOT DRINKS
SENCHA YOROKOBI

14‚-

3

ESPRESSO

7‚-

ESPRESSO DOPPIO

9‚-

ESPRESSO MACCHIATO

8‚-

AMERICANO

7‚-

CAPPUCCINO

9‚-

„Herbata przyjemności i satysfakcji”. Klasyka
pośród japońskich zielonych herbat.
“A tea of pleasure and satisfaction.” A classic among
different kinds of Japanese green tea.

SENCHA JASMINE

14‚-

Zielona herbata pochodząca z pierwszych zbiorów
wysokiej jakości, z dodatkiem kwiatów jaśminu.
Green tea originating from the first high quality harvest, with
jasmine flowers.

SENCHA SAKURA

14‚-

Zielona herbata Sencha z dodatkiem owoców
wiśni i płatków dzikiej róży.
Green tea Sencha, with cherry fruit and briar rose petals.

CAFE LATTE
SHICHI FUKU MATCHA
IRI GENMAICHA

14‚-

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.

hashisushi.pl
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ZIMNE NAPOJE / COLD DRINKS

COCA-COLA /
COCA-COLA ZERO /
COCA-COLA LIME
0,25 l 7‚-

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

0,25 l 7‚FANTA / SPRITE / KINLEY
0,25 l 7‚-

NAPÓJ ALOESOWY
ALOE DRINK

KROPLA BESKIDU, DELICE

0,2 l 8‚-

niegazowana / gazowana

KROPLA BESKIDU, DELICE
still / sparkling

0,33 l 7‚- / 0,75 l 14‚HERBATA MROŻONA
CYTRYNOWA, BRZOSKWINIOWA
ICED TEA LEMON, PEACH

0,25 l 7‚-

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

0,2 l 12‚-

PIWA / BEERS
KIRIN

0,33 l 14‚-

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.

SAPPORO		

0,33 l 14‚-

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.

ASAHI

IKI YUZU

5
0,33 l / 14‚-

Świeże, jasne piwo z zieloną herbatą i owocem
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.

IKI GINGER

0,33 l / 14‚-

Obok tradycyjnych składników piwa, słodu
jęczmiennego, chmielu i drożdży, zawiera dodatki,
które trudno sobie wyobrazić w połączeniu
z piwem, takie jak zielona herbata, imbir
i japoński sok z cytrusów Yuzu.
Besides the traditional components of beer (barley malt,
hops and yeast), it contains extras which normally cannot
be found in beer, for example green tea, ginger and Japanese
Yuzu citrus juice.

0,33 l / 14‚-

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.

hashisushi.pl
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WINA BIAŁE / WHITE WINES

SANTA RITA 120 CHARDONNAY

0,15 l 20,- / 0,75 l 90,-

Central Valley, Chile
Wino o bladożółtym kolorze. Intensywny
bukiet owoców tropikalnych połączony
z nutą dojrzałych bananów z odrobiną
ananasa jest łatwo wyczuwalny w nosie.
W ustach ujawniają się dojrzałe owoce,
lekki posmak miodu i dobra kwasowość.

MAN VINTNERS CHENIN BLANC

Pale yellow wine. The intense bouquet of tropical
fruits combined with a hint of ripe bananas and
pineapple can easily be detected by the nose. In the
mouth, the wine reveals the taste of ripe fruit,
a hint of honey and good acidity.

0,15 l 20,- / 0,75 l 90,-

Coastal Region, Afryka Południowa
Wino ma słomkowożółty kolor. W nosie
dominują żywe aromaty pieczonych jabłek
i pigwy. Z kolei w ustach smak grejpfruta
i dojrzałych cytrusów wsparty jest
odświeżającą kwasowością i mineralnością.

PINOT GRIGIO ZENATO

It is of a straw-yellow colour. The nose is dominated
by the brisk aromas of baked apples and quince,
whereas in the mouth, the taste of grapefruit and
ripe citrus fruits is enriched by a refreshing acidity
and minerality.

0,75 l 110,-

Venezia IGT, Włochy
Lekkie, orzeźwiające wino o kwiatowym
aromacie z nutą zielonych jabłek i owoców
cytrusowych.

MASSERIA DEI CARMELITANI

Light refreshing wine with a floral aroma and a hint
of green apples and citrus fruits.

0,75 l 140,-

Gavi di Gavi DOCG
Wino o słomkowo-żółtym kolorze, z zielonymi krawędziami. Bukiet jest pełny
i bogaty, z intensywnymi owocowymi
zapachami opływającymi nuty kwiatowe.
Na podniebieniu przyjemnie wytrawne
i kruche, w ustach pełne i głębokie,
z finezją osiągniętą dzięki doskonałej równowadze pomiędzy strukturą i giętkością.

Straw-yellow wine with green edges. The bouquet is
full and rich with an intense fruit scent full of floral
notes. On the palate it is pleasantly dry and crisp,
while in the mouth it is full and deep, with a certain
finesse achieved due to the excellent balance
between its structure and flexibility.

WINA BIAŁE / WHITE WINES
CUATRO RAYAS VERDEJO

0,75 l 70,-

Rueda DO, Hiszpania
Wino ma bladożółty kolor z zielonymi
błyskami. W nosie pokazują się intensywnie nuty mineralne przemieszane ze skórką
cytrynową, a przy odrobinie powietrza
dochodzą jeszcze dojrzałe jabłka i brzoskwinie. Z kolei usta oferują energetyzujący koktajl owocowo-mineralny oraz czysty,
rześki i odświeżająco gorzkawy finisz.

The wine is pale yellow with green hints. The nose
is dominated by intense mineral notes mixed with
lemon peel and, when exposed to air, ripe apples
and peaches. The mouth undergoes an energising
fruit and mineral cocktail as well as a clear, lively,
refreshing and slightly bitter finish.

DOMINIO DE FONTANA SAUVIGNON
BLANC / VERDEJO

0,75 l 100,-

Ucles, Hiszpania
Kolor wina jest bladożółty z zielonkawymi
błyskami. W nosie intensywne, z wyraźnymi aromatami tropikalnych owoców
i pachnących ziół. Pyszne na podniebieniu,
z lekką goryczką i średnią strukturą.

The wine is white with greenish hints. The nose is
intense, with the distinctive aromas of tropical fruits
and fragrant herbs. Delicious on the palate, with
a slight bitterness and medium structure.

HAEFFELIN RIESLING

0,75 l 130,-

Alasace AC, Francja
Wino ma bladożółty kolor i bardzo
owocowy bukiet, z pięknym aromatem
cytrusów oraz wyraźnymi nutami
brzoskwiń, gruszek i ananasów. W ustach
kwasowość jest doskonale zrównoważona.
Wino ma przyjemny, długi finisz.

The wine is pale yellow with a fruity bouquet,
a beautiful citrus aroma and distinct peach, pear
and pineapple notes. In the mouth the acidity
is perfectly balanced. The wine has a long and
pleasant finish.

HAEFFELIN GEWURZTRAMINER

0,75 l 170,-

Alasace AC, Francja
Wino ma ciemnożółty kolor. W nosie
pokazuje się wyraźny aromat owoców
tropikalnych, liczi oraz róż i migdałów.
Wino o mocnej strukturze, na podniebieniu
jest wyczuwalnie gładkie. W ustach
dominuje słodycz łącząca nuty owocowe
z kwiatowymi. Przyjemny, słodkawy
posmak pozostaje na długo.

The wine is of a dark yellow colour. The nose is
characterised by the distinct aroma of citrus fruits,
lychees, roses and almonds. The wine has a strong
structure and on the palate it has noticeably
smooth taste. In the mouth, its sweetness combines
fruity and floral notes. The pleasant, sweetish
aftertaste stays for a long time.

hashisushi.pl
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WINA BIAŁE / WHITE WINES

MOUNT RILEY SAUVIGNON BLANC

0,75 l 150,-

Marlborough, Nowa Zelandia
Wino ma kolor jasnosłomkowy
z zielonkawymi refleksami. Bukiet jest
złożony, pachnący zieloną papryką,
agrestem, ziołami, różowym grejpfrutem
i tropikalnymi owocami. W ustach wino
pokazuje niezwykłą wagę i intensywny
smak, który jest wsparty przepyszną
kwasowością.

The wine is of a light straw colour with greenish
highlights. The bouquet is complex with the scent
of green pepper, gooseberry, herbs, pink grapefruit
and tropical fruits. In the mouth the wine shows
strength and an intense taste with delicious acidity.

OUDE KAAP MUSCATO

0,75 l 70,-

Western Cape, Afryka Południowa
Wino słodkie o bladożółtym kolorze
z beżowymi niuansami. Posiada intensywny
aromat, z zapachem kandyzowanych
owoców, kwiatów akacji i delikatnym
bukietem. W ustach jest niezwykle
delikatne, o przyjemnej słodyczy,
zrównoważonej świeżą kwasowością.

Sweet wine of a pale yellow colour with beige hints.
It has an intense aroma with the scent of candied
fruits, acacia flowers and a delicate bouquet. In the
mouth it is very delicate, with a pleasant sweetness
balanced by fresh acidity.

WEINGUT FRANK GRÜNER VELTLINER		

0,75 l 110,-

Wachau, Austria
Ten Grüner Veltliner o słomkowo-żółtym
kolorze ma wspaniały wyraz, pełen
owoców, z nutami gruszki, jabłka oraz
grejpfruta i ananasa. Smak jest bogaty,
żywy, owocowy, kwiatowy i mineralny.
Pięknie harmonijna kwasowość nadaje
winu wyjątkowości.

GALIL VIOGNIER

This Grüner Veltliner of a straw-yellow colour has
a magnificent taste full of fruits, with pear, apple,
grapefruit and pineapple notes. The flavour is rich,
vigorous, fruity, floral and mineral. A beautifully
harmonious acidity makes the wine unique.

0,75 l 170,-

Upper Galilee, Izrael
Jest to wino o złotym kolorze, delikatnym
zapachu zielonego jabłka, moreli,
białej brzoskwini i skórki z cytryny oraz
przyjemnym akcencie masła i prażonych
orzechów. Świeże, o jedwabistym smaku
i delikatnym i przyjemnym posmaku.

The wine is of a golden colour with the delicate
scent of green apple, apricot, white peach and
lemon peel, enriched by the pleasant accent of
butter and roasted nuts. Fresh, with a silky flavour
and a delicate and pleasant aftertaste.

WINA BIAŁE / WHITE WINES
CHABLIS DOMAINE DE GENEVES 1-ER CRU
MONTEE DE TONNERRE		

0,75 l 290,-

Chablis AC, Francja
Wino o złożonym i eleganckim aromacie,
z wyczuwalną kredową mineralnością
i akcentami białych kwiatów i złotych jabłek. Na podniebieniu świeże, z niezwykle
długim finiszem, pełne dojrzałych białych
i żółtych owoców i cytrusów.

The wine of a complex and elegant aroma, with
a distinctive chalky minerality and accents of white
flowers and golden apples. On the palate it is fresh
with an extremely long finish, full of ripe white and
yellow fruits and citruses.

ST. MICHAEL – EPPAN RIESLING
MONTIGGL SELECTION

0,75 l 270,-

Alto Adige, Włochy
Wino o pięknym, połyskliwym, żółto-zielonym kolorze, z intensywnym bukietem
białej brzoskwini i moreli. W ustach
świeże, owocowe, z wyraźną kwasowością.
Eleganckie i wyważone, mineralne.

The wine is of a beautiful, shining yellow and green
colour with an intense bouquet of white peach and
apricot. In the mouth it is fresh and fruity with
a distinctive acidity. Elegant, balanced, mineral.

SOLARCO COLLIO BIANCO LIVON

0,75 l 230,-

Collio Fruli, Włochy
Wino ma słomkowo-żółty kolor. Aromaty
przypominają skórkę chleba i wanilii,
z nutami ananasa oraz moreli. Smak
delikatny, z nutą jabłek, akacji i owoców
tropikalnych.

The wine is of a straw-yellow colour. Aromas
resemble bread crust and vanilla with pineapples
and apricot notes. A delicate flavour with notes of
apples, acacia and tropical fruits.

hashisushi.pl
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WINA CZERWONE / RED WINES

SANTA RITA 120 CARMENERE

0,15 l 20,- / 0,75 l 90,-

Central Valley, Chile
Wino o kolorze głębokiej czerwieni. W nosie i ustach dominują czerwone owoce,
takie jak śliwki i czereśnie, z odrobiną
aromatów zielonego pieprzu i kawy.

MAN VINTNERS PINOTAGE		

The wine of a deep red colour. In the nose and
mouth, such red fruits as plums and sweet cherries
dominate with a slight aroma of green pepper and
coffee.

0,15 l 20,- / 0,75 l 90,-

Coastal Region, Afryka Południowa
Wino ma kolor rubinowo-granatowy z purpurowymi refleksami. W nosie pachnie
przyjemnie czekoladową mokką i świeżo
palonymi ziarnami kawy. Z kolei w ustach
smakuje soczystymi czerwonymi owocami,
gałką muszkatołową i wanilią.

The wine is of a ruby red and dark blue colour with
purple highlights. The nose is full of the pleasant
scent of chocolate mocha and fresh roasted coffee
beans, whereas in the mouth it tastes like juicy red
fruits, nutmeg and vanilla.

QUATRO CONTI PRIMITIVO DI MANDURIA

0,75 l 110‚-

Puglia DOC
Wino ma intensywny czerwony kolor.
W nosie są aromaty dojrzewających
owoców (śliwek i ciemnych czereśni) i ziół.
Jest aksamitne w ustach z dobrą strukturą,
subtelną słodkawą nutą i długim finiszem.

FINCA LA LINDA SYRAH

The wine has an intense red colour. The nose is
characterised by aromas of ripe fruit (plums and
dark sweet cherries) and herbs. It has a velvet taste
in the mouth with good structure, a subtle sweetish
note and a long finish.

0,75 l 90‚-

Mendoza, Argentyna
Wino ma intensywny czerwony kolor.
W nosie odczuwalne są aromaty
dojrzewających owoców (śliwek i ciemnych
czereśni) i ziół. Jest aksamitne w ustach
z dobrą strukturą, subtelną słodkawą nutą
i długim finiszem.

The wine has an intense red colour. The nose is full
of the aromas of ripe fruit (plums and dark sweet
cherries) and herbs. It has a velvet taste in the
mouth with a good structure, a subtle sweetish note
and a long finish.

WINA CZERWONE / RED WINES
LUIGI BOSCA MALBEC

0,75 l 160‚-

Mendoza, Argentyna
Wino ma intensywny kolor purpury.
W nosie wyczuwalne są wyraźnie
aromaty dojrzałych czerwonych owoców,
przypraw i czarnego pieprzu. Z początku
intensywne, stopniowo pokazuje miękkie
i słodkie taniny, tak charakterystyczne
dla tej odmiany, podobnie jak soczystość,
cielistość i dobrą strukturę.

The wine has an intense purple colour. The nose is
characterised by aromas of ripe red fruit, spices and
black pepper. At first it is intense, but gradually it
shows soft and sweet tannins so characteristic of
this variety, as well as having succulence, fleshiness
and a good structure.

BEYER RANCH ZINFANDEL

0,75 l 150‚-

California, USA, Wente
W nosie można wyczuć aromaty malin,
wiśni, wanilii i truskawkowego dżemu.
W ustach są delikatne taniny, wyczuwalne
ciemne owoce, wzmocnione nutami
drewna. Pełne o długim zakończeniu.

The nose is full of the aromas of raspberries,
cherries, vanilla and strawberry jam. In the mouth,
there are delicate tannins and distinctive dark fruits
strengthened by notes of wood. Full, with a long
finish.

BODEGAS VINA VALORIA RESERVA

0,75 l 150‚-

Rioja, Hiszpania
Wino ma kolor purpurowo-czerwony.
Nos pokazuje bogactwo różnych owoców,
szczególnie tych małych, którym
towarzyszą dojrzałe czerwone owoce
jagodowe. Do tego dochodzą nuty białych
kwiatów i pełne spektrum dębowych
przypraw. W ustach jest podobnie,
z dodatkiem tostów i skóry.

The wine is of a purple and red colour. The nose
shows the richness of different, especially small
fruits together with ripe red berry fruits. All these
features are complemented by the note of white
flowers and the full range of oak species. It tastes
similarly in the mouth, along with hints of toast and
leather.

AMARONE CLASSICO ZENATO

0,75 l 510‚-

Amarone della Valpolicella Classico DOCG, Włochy
Wino o głębokim, rubinowym kolorze.
W nosie dominują śliwki i maliny.
W ustach wyczuwalne są figi i tytoń.
Wino wytrawne, pełne, bogate, doskonale
zbalansowane. To jedno z ulubionych win
George’a Clooney’a.

The wine of a deep ruby colour. The nose is full of
plums and raspberries. In the mouth, it tastes like
figs and tobacco. A dry wine, full, rich and perfectly
balanced. It is one of George Clooney’s favourite
wines.

hashisushi.pl
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WINA CZERWONE / RED WINES

FINCA MONASTYRIO BARON DE LEY

0,75 l 250‚-

Rioja, Hiszpania
Wino ma głęboki, purpurowy kolor. Nos to
kombinacja niezwykle mocno dojrzałych
owoców i likieru. W tle dochodzą zapachy
skóry i ledwo wyczuwalne nuty goździków
i górskich ziół. Jednak dopiero na podniebieniu wino pokazuje swoje prawdziwe
atuty: cudownie owocowy charakter,
jedwabiste taniny, zrównoważoną kwasowość i niekończące się mineralne niuanse.

GALIL YIRON

The wine has a deep purple colour. The nose
combines extremely ripe fruits and liqueurs. Going
deeper, there are scents of leather and barely
noticeable notes of cloves and mountain herbs.
However, only on the palate does the wine reveal
its best features: a wonderfully fruity taste, silky
tannins, balanced acidity and endless mineral
nuances.

0,75 l 330‚-

Upper Galilee, Izrael
Jest to bardzo bogate i eleganckie wino
o jasno-czerwono-purpurowym kolorze,
intensywne, z delikatnym zapachem masła,
palonego dębu i gałki muszkatołowej,
o wyrafinowanym smaku, owocowe:
z nutami świeżych malin i czarnej wiśni
o długim i jedwabistym wykończeniu.

It is a very rich and elegant wine of a light red and
purple colour, intense, with the delicate scent of
butter, roasted oak and nutmeg, a sophisticated
flavour, and fruity taste with notes of fresh
raspberries and black cherry, and has a long silky
finish.
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WINA MUSUJĄCE / SPARKLING WINES

DOM PÉRIGNON BLANC
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 korzennokwiatowa końcówka pozostaje z nami
długo po każdym łyku.

0,75 l 990‚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
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
Szampan demi-sec (półsłodki), tworzony 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 pozostawia w ustach smak miodu i migdałów.
Uznawany za najdoskonalszego przedstawiciela szampanów demi-sec. Harmonijna
dojrzałość i bogaty owocowy smak czynią
z niego idealne wino deserowe.

0,75 l 460‚-

0,75 l 490‚-

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.

WINA MUSUJĄCE / SPARKLING WINES
MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL
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.

0,75 l 590‚-

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.

FOLLADOR PROSECCO EXTRA DRY

0,75 l 90‚-

Treviso DOC, Włochy
Kolor jest jasnosłomkowy, bąbelki bardzo
drobne, a piana delikatna. W nosie czuć
czyste nuty owocowe i kwiatowe; dominuje
zielone jabłko z niuansami kwiatów akacji
i jaśminu. W ustach wino jest świeże, dobrze zbudowane i przyjemnie długie.

It is of a light straw colour with tiny bubbles
which foam a little. The nose is characterised by
clear fruity and floral notes dominated by green
apple with hints of acacia and jasmine flowers. In
the mouth, the wine is fresh, full-structured and
pleasantly long.

CAVA MAS TAULERS BRUT

0,75 l 90‚-

Catalonia DO, Hiszpania
Kolor jest bladożółty. Aromaty gładko się
mieszają, pozwalając cieszyć się rześkością
owoców i nutą świeżych wypieków z cavy
dwuletniej. Wino jest bardzo owocowe
i orzeźwiające w ustach, a bąbelki
delikatne i przyjemne, znakomicie
podkreślające jego strukturę.

Its colour is pale pink. Aromas are mixed smoothly
and allow us to enjoy the briskness of fruit and the
freshness of two-year cava. The wine is very fruity
and refreshing in the mouth. Its bubbles are delicate
and pleasant and highlight its structure.
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WINO CHOYA / CHOYA WINES

WINO ŚLIWKOWE CHOYA SILVER 10%
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.

0,15 l 15‚- / 0,5 l 50‚-

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 10% 0,15 l 17‚- / 0,75 l 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 10%
Choya Red jest to wino powstałe z połączenia świeżego soku z owoców ume z niewielką ilością słodkiego czerwonego wina.
Intensywny i bogaty charakter czerwonego
wina bardzo przyjemnie łączy się z owocowością i świeżym charakterem owoców
ume. Słodycz i garbniki zawarte w winie
nadają pełni i głębi smaku.

0,15 l 15‚- / 0,5 l 50‚-

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.

WINO CHOYA / CHOYA WINES
WINO ŚLIWKOWE CHOYA
SUPERIOR 10% – 100% UME		0,15 l 22.5‚- / 0,5 l 110‚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 10%
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.

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

0,15 l 18‚- / 0,75 l 90‚-

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.

0,25 l 29‚- / 0,75 l 85‚Rice wine of a straw-yellow colour with a slightly
sweet taste. It is usually served gently warmed in
special porcelain cups.

hashisushi.pl
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WHISKY

HIBIKI JAPANNES HARMONY BLENDED 43%

40 ml 47‚-

Dla Japończyków Hibiki to synonim
harmonii. Tak właśnie jest w przypadku
tej whisky, gdyż reprezentuje ona mariaż
najlepszych jednorodnych whisky z Japonii.
Słodki owocowo-kwiatowy aromat połączony z naturalną mocą dębiny, tworzy

dystyngowaną whisky o dobrze zbudowanej
strukturze.
24 ścianki na butelce tego trunku trunku
symbolizują starożytną tradycję „Sekki”,
odnoszącą się do japońskiego kalendarza
zawierającego 24 pory roku.

For the Japanese, Hibiki is the synonym of harmony.
The same goes for this whisky which represents
the marriage of the best homogenous whiskies in
Japan. 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.

YAMAZAKY DISTILLERY
RESERVE SINGLE MALT 43%

40 ml 45‚-

Edycja Distiller’s Reserve została wypuszczona na rynek stosunkowo niedawno, bo
wiosną 2014. Trunek dojrzewa w trzech
rodzajach beczek: po sherry, bordeaux oraz
w beczkach z dębu Mizunara. Sprawia to,
że efekt końcowy jest niezwykle aromatyczny i posiada złożony smak.

Aromat świeżych truskawek, suszonych
owoców i kwiatów przeplata się z akcentami drzewa sandałowego i kokosa. W smaku owocowe nuty łączą się z delikatnym
akcentem dębiny i niewielkim dodatkiem
przypraw. Finisz długi, waniliowo-cynamonowy, z delikatną pikantnością.

This edition of Distiller’s Reserve was placed on the
market relatively recently, i.e. in spring 2014. The
beverage is aged in three kinds of barrels: barrels
used for sherry, Bordeaux and in barrels of Mizunara
oak. It creates a final flavour which is extremely
aromatic and complex. The aroma of fresh

strawberries, dried fruit and flowers interweaves
with hints of sandalwood and coconut. Fruity
notes in the flavour combine with delicate hints
of oak and a small addition of spices. The long,
vanilla and cinnamon finish is complemented by
a delicate spiciness.

WHISKY
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HAKUSHU DISTILLERY RESERVE SINGLE MALT 43% 40 ml 40‚Koncepcją budowy japońskiej destylarni
Hakushu było przede wszystkim podtrzymaniem harmonii z lokalną fauną i florą.
Nieoficjalnie tę destylarnię nazywa się
„leśną”, ze względu na jej położenie u podnóża góry Kaikomagatake, pośród bujnej
roślinności. Niektóre wytwarzane tu destylaty po maturacji poddawane są specjalnej
filtracji przez zwęglone drzewo bambu-

sowe, nabierając w ten sposób krągłego
aromatu. Hakushu Distiller’s Reserve to
whisky Single Malt leżakowana w beczkach
z amerykańskiego dębu. Lekko dymiony
słód jęczmienny uwydatnia odświeżający
i orzeźwiający charakter whisky, zbliżonej
zapachem do świeżych liści. Zdecydowane
aromaty mięty, melona, ogórka, grejpfruta
i tymianku, z torfową końcówką.

The concept of Hakushu, the Japanese distillery,
was to maintain harmony with local fauna and flora.
This distillery is unofficially called “woody” due to
its location at the base of Kaikomagatake among
lush greenery. Some distillates here are subject to
special filtration through bamboo charcoal, which
gives them a rounded aroma. Hakushu Distiller’s

Reserve is a Single Malt whisky maturing in
American oak barrels. Slightly smoked barley malt
highlights the refreshing and invigorating character
of the whisky whose scent is similar to fresh leaves.
Strong aromas of mint, melon, cucumber, grapefruit
and thyme combine with a peat finish.

MIYAGIKYO SINGLE MALT NIKKA WHISKY 45%

40 ml 53‚-

Ten japoński Single Malt z destylarni
Miyagikyo jest młodą edycją, bez
określania wieku. Miękki i owocowy,
z nutą łagodnych przypraw, jest
doskonały na aperitif. Szata barwy
starego złota, aromaty wyrafinowane
i bogate, intensywnie kwiatowe (hiacynty,

żonkile) ewoluują w nuty szafranu, anyżu
i skóry. Wyczuwalna odrobina owoców
cytrusowych. Dobry balans między
słodyczą i goryczą. Usta lekko kokosowe,
z posmakiem migdałów i orzechów
nerkowca, pieprzne i mineralne, odsłaniają
w finiszu nuty dojrzałych śliwek i gruszek.

This Japanese Single Malt from the Miyagikyo
distillery is a young edition without the
determination of its age. Soft and fruity with the
note of gentle spices, it is perfect as an aperitif.
The grey shade of old gold, and sophisticated and
rich intense floral (hyacinth and daffodil) aromas

evolve into notes of saffron, anise and leather. There
is also a noticeable hint of citrus fruits and a good
balance between sweetness and bitterness. In the
mouth: slight coconut with the flavour of almonds
and cashews, peppery and mineral, and finish notes
of ripe plums and pears.

hashisushi.pl
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WHISKY

MARS SINGLE MALT SHERRY
& AMERICAN WHITE OAK 57%

40 ml 108‚-

Nowa, limitowana edycja whisky Mars
Single Malt. Dojrzewała zarówno w beczkach z amerykańskiego dębu, jak i tych po
hiszpańskim winie Sherry. Wydestylowana
w 2011 roku, dojrzewała 3 lata i została
zabutelkowana z mocą 57%. Bogactwo
słodkich aromatów śmietanki z truskawkami, toffi, pianek marsmallows, kawy
i esencji waniliowej. Wśród tej słodyczy

znajdziemy też nienachalny słodki torf.
Po chwili poczujemy mango, popcorn i mus
truskawkowy. Naprawdę bomba aromatyczna jak na tak młody trunek. W Ustach
pełna i kremowa. Mocno orzechowa z nutami cynamonu, bananów, palonych ziaren
kawy i liści tytoniu. Do tego jagody, ziele
angielskie, słód i dębina.

New limited edition of Mars Single Malt whisky.
It is matured both in American oak barrels and in
barrels for Spanish Sherry wine. Distilled in 2011,
it matured for 3 years and was bottled at 57%
strength. The richness of the sweet aromas of cream
with strawberries, toffee, marshmallow, coffee and
vanilla essence. Among this sweetness we will also

find a hint of sweet peat. After a moment we will
feel mango, popcorn and strawberry mousse. A real
aromatic bomb for such a young beverage. In the
mouth it is full and creamy. The strong flavour of
nuts with notes of cinnamon, bananas, roasted
coffee beans and tobacco leaves. In addition,
blueberries, allspice, malt and oak.

NIKKA BLENDED WHISKY 40%

40 ml 23‚-

Nikka Whisky Blended to delikatna whisky
w typowym, japońskim stylu. Gładka
i intensywnie owocowa, uniwersalna

i bardzo przystępna. Dostępna wyłącznie
w Europie!

Nikka Whisky Blended is a delicate whisky in
a typical Japanese style. Smooth and intensely

fruity, versatile and very affordable. Available only
in Europe!

WHISKY
NIKKA COFFEY GRAIN 45%		
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40 ml 39‚-

Nikka Coffey Grain to znakomita whisky,
wyprodukowana z kukurydzy przy użyciu
aparatu Coffey’a. Nieco egzotyczny,
lekko owocowy i absolutnie unikalny

trunek, dla koneserów szukających
niekonwencjonalnych smaków. Aromaty
zdecydowanie cytrusowe z nutą dębu.

Nikka Coffey Grain is an excellent whisky produced
from corn with the use of a Coffey still. A slightly
exotic, fruity and absolutely unique beverage for

connoisseurs looking for unusual flavours. Definite
citrus aromas with the hint of oak

NIKKA COFFEY MALT 45%

40 ml 43‚-

Wydestylowana w 100% ze słodowanego
jęczmienia, w aparacie Coffey’a, zwykle
przeznaczonym do słabszych whisky
typu Grain, jest niesamowicie owocowa
i korzenna. Aromat świeży z nutami
kandyzowanej skórki cytryny i przypraw
korzennych. W Ustach wyrazista

i intensywna z bogatą strukturą. Mocno
wyczuwalny cynamon, goździki i cytrusowa
świeżość. Idealna harmonia dębiny, korzeni
oraz cytrynowo-pomarańczowych nut.
Fascynujący eksperyment, który udał się
lepiej niż ktokolwiek mógł przypuszczać.
Po prostu pyszna.

Distilled 100% from malted barley in a Coffey still,
usually for weaker Grain whisky, it is amazingly
fruity and spicy. A fresh aroma with notes of candied
lemon peel and spices. In the mouth it is distinctive
and intense with a rich structure. With the strong

taste of cinnamon, cloves and citrus freshness. An
ideal harmony of oak, spices and citrus and orange
notes. A fascinating experiment which proved to be
more successful than anybody could have supposed.
Simply delicious.
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WHISKY

NIKKA PURE MALT BLACK 43%

40 ml 47‚-

Kompozycja maltów głównie z Yoichi,
niefiltrowana na zimno. Cudownie łączy
w sobie intensywną torfowość z soczystą
owocowością . Barwa głębokiego złota
z bursztynowymi refleksami. Aromat pełen
owoców śliwki i brzoskwini z dodatkiem

skórki cytrynowej, pieprzu, gorzkiej
czekolady i oczywiście dymu. W ustach
mocna i pikantna, z wyczuwalnymi
dojrzałymi śliwkami, lukrecją, miodem
wrzosowym i torfem.

The composition of malts mainly from Yoichi, not
cold-filtered. It combines wonderfully intense peat
with juicy fruitiness in a shade of deep gold with
amber highlights. The aroma is full of plums and

peaches with lemon peel, pepper, dark chocolate
and smoke. In the mouth it is strong and spicy with
distinctive hints of ripe plums, liquorice, heather
honey and peat.

NIKKA PURE MALT RED 43%

40 ml 47‚-

Znakomita większość tej kompozycji
pochodzi z destylarnii Miyagiko. W nosie
wyczuwalne nuty toffi, karmelu, cytrusów
i kandyzowanych owoców. Bogata

w aromaty kwiatowe i owocowe, w stylu
najlepszych Whisky z Lowland. W ustach
kremowa i lekko maślana, z posmakiem
miodu i świeżych, letnich owoców.

The significant majority of this composition
originates from the Miyagiko distillery. Its nose has
hints of toffee, caramel, citrus and candied fruits.
It is rich in floral and fruity aromas in the best styles

of Whisky from Lowland. In the mouth it is creamy
and slightly buttery with hints of honey and fresh
summer fruit.

WHISKY
NIKKA PURE MALT WHITE 43%
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40 ml 47‚-

Stworzona na styl trunków z Islay
i wyprodukowana na bazie słodu
stamtąd sprowadzonego. Elegancki nos
o torfowym charakterze. Odsłania aromaty
egzotycznych owoców, miodu, skóry
i kwiatów. W ustach delikatna, idealnie

zbalansowana struktura połączona nutami
słodu, dymu, torfu, miodu i orzechów,
z odświeżającym aromatem suszonych
ziół. Finisz długi i rozgrzewający, z nutą
goryczy podobnej do tej ze skórki orzecha
włoskiego.

Created in the style of beverages from Islay and
produced on the basis of malt imported from this
region. An elegant nose with a peat character. It
reveals aromas of exotic fruits, honey, leather and
flowers. In the mouth it has a delicate, perfectly

balanced structure combined with notes of malt,
smoke, peat, honey and nuts and the refreshing
aroma of dried herbs. A long and warming finish
with the note of bitterness similar to the bitterness
of walnut skin.

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 blendzie nadaje świeżego i owocowego
charakteru, a dojrzałe aromaty trunek
zawdzięcza użyciu beczek po sherry. Barwa
złota z różowymi refleksami. Aromat

urzekający, świeży i owocowy. Wyczuwalne
świeże brzoskwinie i winogrona,
uzupełnione ciastem migdałowym,
biszkoptami i rodzynkami. Dodatkowo
można w niej znaleźć akcenty słodowe
i cytrusowe (mandarynki) oraz odrobinę
werbeny i rumianku. W smaku 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.
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Cennik ważny od 01.01.2018. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Menu szczegółowe z gramaturami dostępne na życzenie.
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