INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011
ROKU W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA
TEMAT ŻYWNOŚCI ORAZ TREŚCI ZAŁĄCZNIKA II, OPRACOWALIŚMY WYKAZ
SUBSTANCJI LUB PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE
NIETOLERANCJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W OSAKA SUSHI ASIAN FOOD
MENU
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FUTOMAKI

Futo Philadelphia Orange
Składniki: ryż, ogórek, sałata, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego) ,goma wakame (wodorosty sezam, czarny grzyb,
chili, olej sezamowy, cukier, sól, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos sojowy (woda,
nasiona soi (soja)), mąka pszenna (gluten) , zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma ksantanowa), kolor
(tatrazyna, brylantowy błękit), pomarańcze, łosoś surowy.

Futo Philadelphia
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś surowy.

Futo Tuna
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos
chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)),
tuńczyk.

Futo Maślana
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), ryba maślana, serek philadelphia
(mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba
świętojańskiego).

Futo Dorada
Składniki: ryż, ogórek, sałata, serek (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól),
dorada.
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Futo Tatar z Łososia
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), tatar z łososia.

Futo Tatar z Tuńczyka
Składniki: ryz, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), tatar z tuńczyka.

Futo Łosoś Grill
Składniki: ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), sałata, awokado, tykwa ( woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), grillowany łosoś, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam, prażony sezam.

Futo Maślana Grill
Składniki: ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), sałata, awokado, tykwa ( woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), grillowana ryba maślana, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny),
cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód
ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda,
soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam, prażony sezam.

Futo Łosoś Wędzony
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś wędzony, szczypiorek.
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Futo Węgorz Grill
Składniki: ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), sałata, awokado, tykwa ( woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), grillowany węgorz, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

Futo Dorada Grill
Składniki: ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego) ,sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), grillowana dorada, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

Futo Surimi
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja,
pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu),
paluszek surimi (mielone mięso ryb np. mintaj, dorsz, morczuk, woda, biało sojowe, skrobia (kukurydziana,
ziemniaczana, tapiokowa), stabilizatory: sorbitol, cukier, E452 (polifosforan sodu), E407 (Karagen), konserwanty
E211 (benzoesan sodu, E202 ( sorbinian potasu), barwniki E120 (karmin), ekstrakt z papryki, substancje
wzmacniające zapach i smak: glutaminian sodu, guanylan dwusodowy, inozynian dwusodowy, przyprawy: sól,
mirin (przyprawa z kuchni japońskiej z fermentowanego ryżu), aromat lub ekstrakt krabowy, olej roślinny),
dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy,
aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier
puder).
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Futo Krewetka
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja,
pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu),
tamago (jaja, cukier, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy,
ekstrakt drożdżowy)), dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), krewetki gotowane.

Futo Maślana Tempura
Składniki: ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu), ryba maślana, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka
spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek,
sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

Futo Dorada Tempura
Składniki: ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu), dorada, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca(
substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana
cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.
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Futo Łosoś Tempura
Składniki: ryz, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu), łosoś, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca(
substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana
cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop
glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)),
migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu,
soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze
(estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza:
E900), sezam), sos sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości
(kwas octowy E260)), prażony sezam.

Futo Ebi Tempura
Składniki: ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca(
substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana
cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

Futo Ika Tempura
Składniki: ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu), kalmary, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca(
substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana
cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop
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glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)),
migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu,
soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze
(estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza:
E900), sezam), sos sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości
(kwas octowy E260)), prażony sezam.

Futo Ebi Panko
Składniki: ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), krewetka, panko (mąka
pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), sos kabayaki (białe wytrawne wino
(zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż,
alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy
(sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki
ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos sweet chili (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam.

Futo Vegi (vege)
Składniki: ryż, ogórek, sałata, awokado, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew,
cukinia, awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda,
sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)), tempura (mąka
pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450,
E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz) ,
sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy
E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet,
fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam),
prażony sezam.
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CALIFORNIA
California Unagi Panko Roll
Składniki: ryż, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), węgorz grillowany, mango, Kanpyo (woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), chilli gem (papryczki chilli, cynamon), prażone orzechy, panierka panko
(mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), tempura (mąka pszenna,
skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341,
E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz).

California Łosoś
Składniki: ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś, prażony sezam.

California Tuna
Składniki: ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), tuńczyk, prażony sezam, oshinko (rzodkiewka,
woda, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy,
kwas octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik:
ryboflawina, sól), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas
octowy E260)).

California Dorada
Składniki: ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, dorada, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól),
prażony sezam.

California Maślana
Składniki: ryż, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), , oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), ryba maślana, Tobiko
(ikra z latającej ryby, cukier, sól, mirin (słodkie wino ryzowe), sos sojowy (woda, soja, pszenica, sól), regulator
kwasowości: kwas octowy, barwniki: E110, E129), Tobiko żółte (ikra z latającej ryby, cukier, sól, mirin (słodkie
wino ryzowe), sos sojowy (woda, soja, pszenica, sól), regulator kwasowości: kwas octowy, barwniki: E102)
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California Rainbow
Składniki: ryż, paluszek surimi (surimi (mięso z ryb, stabilizatory: sorbitol, E450, E451, E452, cukier), woda,
skrobia pszenna (zawiera gluten), białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier, skrobia modyfikowana, białko sojowe,
aromat krabowy (zawiera skorupiaki i wzmacniacz smaku E635), aromat, wzmacniacz smaku: E621, żółtko jaja,
barwniki: E120, E160c. Może zawierać śladowe ilości: mięczaków, laktozy (z mleka ), selera i gorczycy), serek
philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba
świętojańskiego), ogórek, awokado, łosoś, tuńczyk, ryba maślana.

California Dorada Grill
Składniki: ryż, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), paluszek surimi (surimi (mięso z ryb, stabilizatory: sorbitol,
E450, E451, E452, cukier), woda, skrobia pszenna (zawiera gluten), białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier,
skrobia modyfikowana, białko sojowe, aromat krabowy (zawiera skorupiaki i wzmacniacz smaku E635),
aromat, wzmacniacz smaku: E621, żółtko jaja, barwniki: E120, E160c. Może zawierać śladowe ilości:
mięczaków, laktozy (z mleka ), selera i gorczycy), dorada, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos
sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku
(glutaminian sodu), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy,
woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam),
prażony sezam.

California Łosoś Grill
Składniki: ryż, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), paluszek surimi (mięso z ryb, stabilizatory: sorbitol, E450, E451,
E452, cukier), woda, skrobia pszenna (zawiera gluten), białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier, skrobia
modyfikowana, białko sojowe, aromat krabowy (zawiera skorupiaki i wzmacniacz smaku E635), aromat,
wzmacniacz smaku: E621, żółtko jaja, barwniki: E120, E160c. Może zawierać śladowe ilości: mięczaków, laktozy
(z mleka ), selera i gorczycy), łosoś, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja,
pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu),
sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet,
fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam),
prażony sezam.
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California Maślana Grill
Składniki: ryż, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos
sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku
(glutaminian sodu), paluszek surimi (surimi (mięso z ryb, stabilizatory: sorbitol, E450, E451, E452, cukier),
woda, skrobia pszenna (zawiera gluten), białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, aromat krabowy (zawiera skorupiaki i wzmacniacz smaku E635), aromat, wzmacniacz smaku: E621,
żółtko jaja, barwniki: E120, E160c. Może zawierać śladowe ilości: mięczaków, laktozy (z mleka ), selera i
gorczycy), grillowana ryba maślana, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop
glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)),
migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu,
soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze
(estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza:
E900), sezam), prażony sezam.

California Łosoś Maślana Grill
Składniki: ryż, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu), paluszek surimi (surimi (mięso z ryb, stabilizatory: sorbitol, E450, E451, E452, cukier), woda, skrobia
pszenna (zawiera gluten), białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier, skrobia modyfikowana, białko sojowe, aromat
krabowy (zawiera skorupiaki i wzmacniacz smaku E635), aromat, wzmacniacz smaku: E621, żółtko jaja,
barwniki: E120, E160c. Może zawierać śladowe ilości: mięczaków, laktozy (z mleka ), selera i gorczycy), ryba
maślana, łosoś, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda,
ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam),
prażony sezam.

California Węgorz Grill
Składniki: ryż, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól),
węgorz, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet,
fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas
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cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam),
prażony sezam.

California Łosoś Wędzony
Składniki: ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), wędzony łosoś, awokado, szczypior.

California Tatar z Łososia
Składniki: ryż, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), tatar z łososia.

California Tatar Z Tuńczyka
Składniki: ryżo Ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże,
sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), tatar
z tuńczyka.

California Krewetka
Składniki: ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól,
cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), tamago (jaja, cukier, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól,
syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy)) , ogórek, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier,
sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku
(glutaminian sodu), krewetki gotowane, awokado, prażony sezam.
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California Ebi Tempura
Składniki: ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól,
cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda,
sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), ogórek,
awokado, krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka
spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek,
sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

California Ebi Panko
Składniki: ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól,
cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), ogórek, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos sweet chili (cukier,
woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe
wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy
(woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda,
sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać
orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

California Ebi Sake Roll
Składniki: ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól,
cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), łosoś, sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam.
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California Na bogato Roll
Składniki: ryż, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos
sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)),
prażony sezam.

California Vegi (vege)
Składniki: ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól,
cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), awokado, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew,
cukinia, awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda,
sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)), tempura (mąka
pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450,
E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz),
tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino
ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne
wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż,
alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy
(sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki
ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

13

HOSO - MAKI

Hoso maki łosoś
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), łosoś surowy, sól.

Hoso maki tuńczyk
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), tuńczyk surowy, sól.

Hoso maki ryba maślana
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), ryba maślana surowa, sól.

Hoso maki dorada
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), dorata surowa, sól.

Hoso maki łosoś wędzony
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), łosoś wędzony na zimno (łosoś atlantycki, sól), sól.

Hoso maki łosoś cały w tempurze
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), łosoś surowy, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka
kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól,
sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz).

Hoso maki paluszek krabowy
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), paluszek krabowy (mielone mięso ryb np. mintaj, dorsz, morczuk, woda,
biało sojowe, skrobia (kukurydziana, ziemniaczana, tapiokowa), stabilizatory: sorbitol, cukier, E452
(polifosforan sodu), E407 (Karagen), konserwanty E211 (benzoesan sodu, E202 ( sorbinian potasu), barwniki
E120 (karmin), ekstrakt z papryki, substancje wzmacniające zapach i smak: glutaminian sodu, guanylan
dwusodowy, inozynian dwusodowy, przyprawy: sól, mirin (przyprawa z kuchni japońskiej z fermentowanego
ryżu), aromat lub ekstrakt krabowy, olej roślinny), sól.
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Hoso maki tykwa (vege)
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), marynowana dynia (dynia, woda, cukier, ocet spirytusowy), kanpyo (woda,
syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik
(karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), sól.

Hoso maki oshinko (vege)
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), kwaszona rzepa (rzepa, woda, ziele angielskie, liść laurowy, sól kłodawska
niejodowana), sól, Oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy,
substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól).

Hoso maki awokado (vege)
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), awokado, sól.

Hoso maki ogórek (vege)
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), ogórek świeży, sól.

Hoso maki tykwa rolka cała w tempurze (vege)
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu), Tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca
(substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana
cebula, mielony czarny pieprz), sól.

Hoso maki łosoś cały w tempurze
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), łosoś świeży, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka
kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól,
sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sól.
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Hoso maki tykwa cały w tempurze
Składniki: ryż, Nori (prasowane algi), kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy
(soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu ,tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje
spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula,
mielony czarny pieprz)

NIGIRI
Nigiri łosoś
Składniki: ryż, łosoś świeży, sól.

Nigiri łosoś wędzony
Składniki: ryż, łosoś wędzony na zimno (łosoś atlantycki, sól), sól.

Nigiri tuna
Składniki: ryż, tuna (tuńczyk, woda, sól, naturalny aromat selera i cebuli), sól.

Nigiri dorada
Składniki: ryż, dorada, sól.

Nigiri ryba maślana
Składniki: ryż, ryba maślana, sól.

Nigiri węgorz grill
Składniki: ryż, węgorz grillowany, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop
glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)),
migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu,
soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze
(estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza:
E900), sezam), sól.
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Nigiri krewetka
Składniki: ryż, krewetka gotowana, sól.

Nigiri łosoś awokado
Składniki: ryż, łosoś świeży, awokado, sól.

Nigiri kalmar w tempurze
Składniki: ryż, kalmary, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka
spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek,
sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sól.

Nigiri awokado (vege)
Składniki: ryż, awokado, sól.

Nigiri tamago (vege)
Składniki: ryż, tamago (jaja, cukier, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowofruktozowy, ekstrakt drożdżowy)), sól.
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GUNKANY

Gunkan tatar z łososia
Składniki: ogórek ryż, szczypiorek, łosoś, olej sezamowy, pieprz, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi,
pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy), sól.

Gunkan z tatar z tuńczyka
Składniki: ogórek, ryż, tuńczyk, por, sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator
kwasowości (kwas octowy E260)), olej sezamowy, pieprz, sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sezam, sól.

Gunkan z sałatką z krewetek, surimi i awokado
Składniki: krewetki gotowane, awokado, kawior (ikra, sól), majonez (olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet,
musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E
385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder, paluszki krabowe (mielone mięso ryb np. mintaj,
dorsz, morczuk, woda, biało sojowe, skrobia (kukurydziana, ziemniaczana, tapiokowa), stabilizatory: sorbitol,
cukier, E452 (polifosforan sodu), E407 (Karagen), konserwanty E211 (benzoesan sodu, E202 ( sorbinian potasu),
barwniki E120 (karmin), ekstrakt z papryki, substancje wzmacniające zapach i smak: glutaminian sodu, guanylan
dwusodowy, inozynian dwusodowy, przyprawy: sól, mirin (przyprawa z kuchni japońskiej z fermentowanego
ryżu), aromat lub ekstrakt krabowy, olej roślinny), sól.

Gunkan z sałatką goma wakame (vege)
Składniki: goma wakame (wodorosty sezam, czarny grzyb, chili, olej sezamowy, cukier, sól, syrop kukurydziany
o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos sojowy (woda, nasiona soi (soja)), mąka pszenna (gluten) ,
zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma ksantanowa), kolor (tatrazyna, brylantowy błękit).
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MAKI Z OSAKI

Tuna Mango Roll
Składniki: ryż, tuńczyk, awokado, mango, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego).

Spicy Tuna Roll
Składniki: ryż, siekany tuńczyk, szczypiorek, , serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka
mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, sos chilli (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)).

California Crunch Roll
Składniki: ryż, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja,
pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu),
łosoś pieczony, dressing czosnkowy (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder, czosnek), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny),
cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód
ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda,
soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam.

Osaka Roll
Składniki: ryż, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew, cukinia, awokado,
kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie
wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)), tempura (mąka pszenna, skrobia
kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575,
skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), awokado,
tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino
ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), surowy łosoś, dressing (majonez ((olej
rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól,
przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sos sweet chili
cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony
sezam.
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TEMAKI

Temaki Łosoś
Składniki: ryż, sałata, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, łosoś.

Temaki Tuna
Składniki: ryż, sałata, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól),
awokado, tuńczyk.

Temaki Krewetka
Składniki: ryż, sałata, ogórek, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica,
woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), tamago
(jaja, cukier, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt
drożdżowy)) , awokado, krewetki gotowane, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet,
musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E
385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder).

Temaki Rainbow
Składniki: ryż, sałata, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś, tuńczyk, krewetka parzona.

Temaki Vegi (vege)
Składniki: ryż, sałata, ogórek, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew, cukinia,
awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól),
mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)), tempura (mąka
pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450,
E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz),
awokado, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól,
cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator
kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam.
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ZESTAWY
TEMPURA-SET
Składniki: Futo węgorz tempura (ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka
mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), sałata, awokado, tykwa ( woda, syrop
słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik
(karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), grillowany węgorz, sos kabayaki (białe wytrawne wino
(zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż,
alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy
(sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki
ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Futo ebi tempura (ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól),
krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), sos
kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany
alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa
trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt
może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej
frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu
askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos sweet chili
(cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony
sezam),
California ebi sake roll (ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka
kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól,
sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), łosoś, sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam),
California Osaka roll (ryż, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew, cukinia,
awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól),
mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)), tempura (mąka
pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450,
E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz),
awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin
(słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), surowy łosoś, dressing
(majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy,
aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier
puder), sos sweet chili cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas
octowy E260)), prażony sezam),
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Nigiri kalmar tempura (ryż, kalmary, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny),
cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód
ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda,
soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sól).

OSAKA GRILL-SET
Składniki: Futo łosoś grill (ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), sałata, awokado, tykwa ( woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), grillowany węgorz, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
California łosoś grill (ryż, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), paluszek surimi (mięso z ryb, stabilizatory: sorbitol,
E450, E451, E452, cukier), woda, skrobia pszenna (zawiera gluten), białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier,
skrobia modyfikowana, białko sojowe, aromat krabowy (zawiera skorupiaki i wzmacniacz smaku E635),
aromat, wzmacniacz smaku: E621, żółtko jaja, barwniki: E120, E160c. Może zawierać śladowe ilości:
mięczaków, laktozy (z mleka ), selera i gorczycy), łosoś, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos
sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku
(glutaminian sodu), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy,
woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam),
prażony sezam),
California crunch roll ( ryż, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja,
pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu),
łosoś pieczony, dressing czosnkowy (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder, czosnek), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny),
cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód
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ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda,
soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Nigiri maślana grill (ryż, ryba maślana, sól),
Nigiri łosoś grill (ryż, łosoś świeży, sól).

FUTO OSAKA-SET
Składniki: Futo Filadelfia (ryż, ogórek, sałata, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka
mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego) ,goma wakame (wodorosty sezam,
czarny grzyb, chili, olej sezamowy, cukier, sól, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos
sojowy (woda, nasiona soi (soja)), mąka pszenna (gluten) , zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma
ksantanowa), kolor (tatrazyna, brylantowy błękit), pomarańcze, łosoś surowy),
Futo ebi panko ( ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca,
ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), krewetka, panko (mąka
pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), sos kabayaki (białe wytrawne wino
(zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż,
alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy
(sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki
ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos sweet chili (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam)
Futo tuna (ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka,
sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos
chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)),
tuńczyk),
Futo maślana tempura ( ryż, ogórek, sałata, awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), ryba
maślana, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja zagęszczająca:
mączka chleba świętojańskiego), tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz).
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HOSO-OSAKA-SET
Składniki: Hoso łosoś (ryż, Nori (prasowane algi), łosoś surowy, sól),
Hoso tuna (ryż, tuna (tuńczyk, woda, sól, naturalny aromat selera i cebuli), sól),
Hoso ogórek ( ryż, Nori (prasowane algi), ogórek świeży, sól),
Hoso oshinko (ryż, Nori (prasowane algi), kwaszona rzepa (rzepa, woda, ziele angielskie, liść laurowy, sól
kłodawska niejodowana), sól).

MINI GRILL-SET
Składniki: Futo łosoś grill (ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), sałata, awokado, tykwa ( woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), grillowany łosoś, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam, prażony sezam),
California ebi panko ( ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca,
ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy)), cukier puder), ogórek, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos sweet chili (cukier,
woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe
wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy
(woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda,
sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać
orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Nigiri maślana grill (ryż, ryba maślana, sól).
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NIGIRI-SET
Składniki: Łosoś (ryż, łosoś świeży, sól),
Tuna (ryż, tuna (tuńczyk, woda, sól, naturalny aromat selera i cebuli), sól),
Węgorz ( ryż, węgorz grillowany, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop
glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)),
migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu,
soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze
(estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza:
E900), sezam), sól),
Krewetka ( ryż, krewetka gotowana, sól),
Tamago (ryż, tamago (jaja, cukier, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowofruktozowy, ekstrakt drożdżowy)), sól),
Maślana (ryż, ryba maślana, sól),
Dorada (ryż, dorada, sól).

MINI TEMPURA-SET
Składniki: Futo łosoś tempura (ryz, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda
(woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), łosoś, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka
kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól,
sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino
(zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż,
alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy
(sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki
ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos sweet chili (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam),
California ebi tempura (ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
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rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Nigiri kalmar tempura (ryż, kalmary, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny),
cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód
ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda,
soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sól).

FUTO OSAKA GRILL
Składniki: Futo łosoś wędzony (ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane,
śmietanka, białka mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś wędzony,
szczypiorek),
Futo dorada grill (ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego) ,sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), grillowana dorada, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Futo ebi tempura (ryz, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Futo ika tempura (ryż, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
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cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), kalmary, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny),
cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód
ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda,
soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam).

OSAKA-SET
Składniki: Futo Filadelfia (ryż, ogórek, sałata, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka
mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego) ,goma wakame (wodorosty sezam,
czarny grzyb, chili, olej sezamowy, cukier, sól, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos
sojowy (woda, nasiona soi (soja)), mąka pszenna (gluten) , zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma
ksantanowa), kolor (tatrazyna, brylantowy błękit), pomarańcze, łosoś surowy),
Hoso ogórek (ryż, Nori (prasowane algi), ogórek świeży, sól),
California ebi sake roll ( ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka
kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól,
sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), łosoś, sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam),
California tuna (ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), tuńczyk, prażony sezam, oshinko (rzodkiewka,
woda, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy,
kwas octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik:
ryboflawina, sól), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas
octowy E260)), Nigiri łosoś (ryż, łosoś świeży, sól).
CALIFORNIA-SET
Składniki: California na bogato roll (ryż, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól,
substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas
octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina,
sól), sos sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy
E260)), prażony sezam),
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California tuna (ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), tuńczyk, prażony sezam, oshinko (rzodkiewka,
woda, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy,
kwas octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik:
ryboflawina, sól), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas
octowy E260)),
California łosoś (ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś, prażony sezam),
California krewetka ( ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca,
ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy)), cukier puder), tamago (jaja, cukier, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica,
sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy)) , ogórek, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), krewetki gotowane, awokado, prażony sezam).

VEGI-SET
Składniki: Futo vegi (ryż, ogórek, sałata, awokado, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona,
marchew, cukinia, awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja,
pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian
sodu)), tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca(
substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana
cebula, mielony czarny pieprz) , sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
California vegi ( ryż, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet,
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy)), cukier puder), awokado, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew,
cukinia, awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda,
sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)), tempura (mąka
pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450,
E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz),
tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino
ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne
wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż,
alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy
(sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki
ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne
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(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego,
mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Hoso-maki oshinko ( ryż, Nori (prasowane algi), kwaszona rzepa (rzepa, woda, ziele angielskie, liść laurowy, sól
kłodawska niejodowana), sól),
Nigiri tamago (ryż, tamago (jaja, cukier, sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop
glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy)), sól),
Nigiri awokado (ryż, awokado, sól).

MIX-OSAKA
Składniki: Futo łosoś grill (ryż, ogórek, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), sałata, awokado, tykwa ( woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), grillowany łosoś, sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam, prażony sezam),
Futo ebi tempura ( ryz, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
Hoso ogórek (ryż, Nori (prasowane algi), ogórek świeży, sól),
California na bogato roll ( ryż, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz
(kwas askorbinowy), serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos
sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)),
prażony sezam),
California łosoś (ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś, prażony sezam),
Nigiri łosoś (ryż, łosoś świeży, sól),
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Nigiri krewetka ( ryż, krewetka gotowana, sól),
Nigiri ryba maślana ( ryż, ryba maślana, sól),
Gunkan z tatarem z tuńczyka ( ogórek, ryż, por, sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), olej sezamowy, pieprz, sos chilli (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sezam, sól).

OSAKA DELUX
Składniki: Futo Filadelfia (ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka,
białka mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś surowy),
Futo surimi (ryż, ogórek, sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja,
pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu),
paluszek surimi (mielone mięso ryb np. mintaj, dorsz, morczuk, woda, biało sojowe, skrobia (kukurydziana,
ziemniaczana, tapiokowa), stabilizatory: sorbitol, cukier, E452 (polifosforan sodu), E407 (Karagen), konserwanty
E211 (benzoesan sodu, E202 ( sorbinian potasu), barwniki E120 (karmin), ekstrakt z papryki, substancje
wzmacniające zapach i smak: glutaminian sodu, guanylan dwusodowy, inozynian dwusodowy, przyprawy: sól,
mirin (przyprawa z kuchni japońskiej z fermentowanego ryżu), aromat lub ekstrakt krabowy, olej roślinny),
dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier,
przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)),
cukier puder),
Futo łosoś tempura ( ryz, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), łosoś, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny),
cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód
ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda,
soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam), sos sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony sezam),
Futo ebi panko (ryz, ogórek, dressing (majonez ((olej rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sałata, awokado, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu), krewetka, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana,
mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany
czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos sweet chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera
siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól,
słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy
(woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne
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orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy,
rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli),
substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam), prażony sezam),
California na bogato roll ( ryż, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz
(kwas askorbinowy), serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos
sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)),
prażony sezam),
California łosoś grill (ryż, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), paluszek surimi (mięso z ryb, stabilizatory: sorbitol,
E450, E451, E452, cukier), woda, skrobia pszenna (zawiera gluten), białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier,
skrobia modyfikowana, białko sojowe, aromat krabowy (zawiera skorupiaki i wzmacniacz smaku E635),
aromat, wzmacniacz smaku: E621, żółtko jaja, barwniki: E120, E160c. Może zawierać śladowe ilości:
mięczaków, laktozy (z mleka ), selera i gorczycy), łosoś, tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos
sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku
(glutaminian sodu), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy,
woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam),
prażony sezam),
California łosoś (ryż, ogórek, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól,
substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), łosoś, prażony sezam),
Nigiri łosoś (ryż, łosoś świeży, sól),
Nigiri krewetka ( ryż, krewetka gotowana, sól),
Nigiri Tuna (ryż, tuna (tuńczyk, woda, sól, naturalny aromat selera i cebuli), sól),
Gunkan z tatarem z łososia (ogórek ryż, szczypiorek, łosoś, olej sezamowy, pieprz, sos sojowy (woda,
odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy), sól),
Gunkan z tatarem z tuńczyka ( ogórek, ryż, por, sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), olej sezamowy, pieprz, sos chilli (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sezam, sól).

OSAKA PREMIUM
Składniki: Futomaki tuna (ryż, ogórek, sałata, awokado, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka,
białka mleka, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), oshinko (rzodkiewka, woda, sól,
substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas
octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina,
sól), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy
E260)), tuńczyk),
Unagi Panco Roll ( ryż, serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), węgorz grillowany, mango, Kanpyo (woda, syrop słodowy z
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jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), chilli gem (papryczki chilli, cynamon), prażone orzechy, panierka panko
(mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), tempura (mąka pszenna,
skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341,
E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz),
California Na bogato roll ( ryż, krewetka, panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz
(kwas askorbinowy), serek philadelphia (mleko pasteryzowane, śmietanka, białka mleka, sól, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), awokado, oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), sos
sweet chili (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)),
prażony sezam),
Osaka roll (ryż, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew, cukinia, awokado,
kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie
wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)), tempura (mąka pszenna, skrobia
kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575,
skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), awokado,
tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino
ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), surowy łosoś, dressing (majonez ((olej
rzepakowy, żółtko jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól,
przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder), sos sweet chili
cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), prażony
sezam),
Gunkan z sałatką z krewetek (krewetki gotowane, awokado, kawior (ikra, sól), majonez (olej rzepakowy, żółtko
jaja 6 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy,
przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), cukier puder, paluszki krabowe (mielone
mięso ryb np. mintaj, dorsz, morczuk, woda, biało sojowe, skrobia (kukurydziana, ziemniaczana, tapiokowa),
stabilizatory: sorbitol, cukier, E452 (polifosforan sodu), E407 (Karagen), konserwanty E211 (benzoesan sodu,
E202 ( sorbinian potasu), barwniki E120 (karmin), ekstrakt z papryki, substancje wzmacniające zapach i smak:
glutaminian sodu, guanylan dwusodowy, inozynian dwusodowy, przyprawy: sól, mirin (przyprawa z kuchni
japońskiej z fermentowanego ryżu), aromat lub ekstrakt krabowy, olej roślinny), sól).
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RAMEN / ZUPY / MAKARONY
RAMEN Z BOCZKIEM
Składniki: makaron pszenny (mąka pszenna, skrobia z tapioki modyfikowana, emulgator (gliceryna), sól,
regulator kwasowości: kwas mlekowy E270, kwas octowy E260, mleczan sodu E325), jaja marynowane (jaja,
sake (napój alkoholowy ze sfermentowanego ryżu), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól,
syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy)), pak choy, kiełki fasoli mung, brokuł, harissa (papryka chilli,
czosnek granulowany, sól, papryka słodka, mięta), bulion wołowy (woda, wołowina, marchew, seler,
pietruszka, por), boczek gotowany, por, szczypiorek, sól.

RAMEN Z KURCZAKIEM
Składniki: makaron pszenny (mąka pszenna, skrobia z tapioki modyfikowana, emulgator (gliceryna), sól,
regulator kwasowości: kwas mlekowy E270, kwas octowy E260, mleczan sodu E325), jaja marynowane (jaja,
sake (napój alkoholowy ze sfermentowanego ryżu), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól,
syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy)), pak choy, kiełki fasoli mung, brokuł, harissa (papryka chilli,
czosnek granulowany, sól, papryka słodka, mięta), bulion wołowy (woda, wołowina, marchew, seler,
pietruszka, por), mięso z kurczaka, por, szczypiorek, sól.

RAMEN TAN TAN
Składniki: makaron pszenny (mąka pszenna, skrobia z tapioki modyfikowana, emulgator (gliceryna), sól,
regulator kwasowości: kwas mlekowy E270, kwas octowy E260, mleczan sodu E325), jaja marynowane (jaja,
sake (napój alkoholowy ze sfermentowanego ryżu), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól,
syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy)), pak choy, kiełki fasoli mung, brokuł, harissa (papryka chilli,
czosnek granulowany, sól, papryka słodka, mięta),pasta thaini (sezam prażony), wołowe mięso mielone, sól.

SPICY MISO SHIRU (OSTRE)
Składniki: Pasta miso (woda, soja, ryz, ról, alkohol), dashi rybne (glukoza, wzmacniacze smaku: glutaminian
sodu (E621), inozynian disodowy (E631), guanylan disodowy (E627), sól, ryba bonito (proszek i ekstrakt),
ekstrakt drożdżowy), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy,
ekstrakt drożdżowy), Glony wakame (wodorosty sezam, czarny grzyb, chili, olej sezamowy, cukier, sól, syrop
kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos sojowy (woda, nasiona soi (soja)), mąka pszenna
(gluten) , zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma ksantanowa), kolor (tatrazyna, brylantowy błękit),
łosoś, sezam, szczypiorek, katsuobushi (suszone i wędzone płatki tuńczyka), sos chilli (cukier, woda, chilli,
czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)), krewetka gotowana, paluszki
krabowe (mielone mięso ryb np. mintaj, dorsz, morczuk, woda, biało sojowe, skrobia (kukurydziana,
ziemniaczana, tapiokowa), stabilizatory: sorbitol, cukier, E452 (polifosforan sodu), E407 (Karagen), konserwanty
E211 (benzoesan sodu, E202 ( sorbinian potasu), barwniki E120 (karmin), ekstrakt z papryki, substancje
wzmacniające zapach i smak: glutaminian sodu, guanylan dwusodowy, inozynian dwusodowy, przyprawy: sól,
mirin (przyprawa z kuchni japońskiej z fermentowanego ryżu), aromat lub ekstrakt krabowy, olej roślinny), por,
Tofu (soja, woda, koagulant (chlorek wapnia i chlorek magnezu)).
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MISO SHIRU
Składniki: Pasta miso (woda, soja, ryz, ról, alkohol), dashi rybne (glukoza, wzmacniacze smaku: glutaminian
sodu (E621), inozynian disodowy (E631), guanylan disodowy (E627), sól, ryba bonito (proszek i ekstrakt),
ekstrakt drożdżowy), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy,
ekstrakt drożdżowy), tofu (soja, substancje wiążące E516, E511), olej palmowy, przeciwutleniacz: tokoferol,
białko sojowe, makaron (skrobia z papatów), Glony wakame (wodorosty sezam, czarny grzyb, chili, olej
sezamowy, cukier, sól, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos sojowy (woda, nasiona soi
(soja)), mąka pszenna (gluten) , zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma ksantanowa), kolor (tatrazyna,
brylantowy błękit), łosoś, sezam, szczypiorek, katsuobushi (suszone i wędzone płatki tuńczyka).

MISO VEGE
Składniki: Pasta miso (woda, soja, ryz, ról, alkohol), dashi rybne (glukoza, wzmacniacze smaku: glutaminian
sodu (E621), inozynian disodowy (E631), guanylan disodowy (E627), sól, ryba bonito (proszek i ekstrakt),
ekstrakt drożdżowy), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy,
ekstrakt drożdżowy), Glony wakame (wodorosty sezam, czarny grzyb, chili, olej sezamowy, cukier, sól, syrop
kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos sojowy (woda, nasiona soi (soja)), mąka pszenna
(gluten) , zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma ksantanowa), kolor (tatrazyna, brylantowy błękit),
sezam, szczypiorek, katsuobushi (suszone i wędzone płatki tuńczyka), kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z
jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól,
wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), Oshinko (rzodkiewka, woda, sól, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja słodząca: aspartam , barwnik: ryboflawina, sól), Tofu (soja, woda, koagulant (chlorek
wapnia i chlorek magnezu)).

UDON Z KURCZAKIEM
Składniki: makaron pszenny (mąka pszenna, skrobia z tapioki modyfikowana, emulgator (gliceryna), sól,
regulator kwasowości: kwas mlekowy E270, kwas octowy E260, mleczan sodu E325)), papryka czerwona,
papryka zielona, papryka żółta, cukinia, olej roślinny, Sos chilli sriracha (chili , syrop cukrowy (cukier, woda), sól,
czosnek, woda, wzmacniacz smaku E621, stabilizator E415, regulator kwasowości E260, E330, substancja
konserwująca E202), Sos teryaki (woda, cukier, sos sojowy (woda, soja, mąka pszenna, cukier, sól), ocet, imbir,
skrobia modyfikowana, barwnik: E 150b, czosnek, sezam , przyprawy, substancja konserwująca: sorbinian
potasu , substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), sezam, szczypiorek, kurczak.

PAD THAI Z KREWETKAMI
Składniki: makaron ryżowy (mąka ryzowa, woda), tofu smażone (soja, substancje wiążące E516, E511), pasta
tamaryndowca (tamaryndowiec, woda, sól, substancja konserwująca: benzoesan sodu (E211), cukier, orzechy,
prażona cebula, jaja, limonka, krewetki.
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UDON Z KREWETKAMI
Składniki: makaron pszenny (mąka pszenna, skrobia z tapioki modyfikowana, emulgator (gliceryna), sól,
regulator kwasowości: kwas mlekowy E270, kwas octowy E260, mleczan sodu E325)), papryka czerwona,
papryka zielona, papryka żółta, cukinia, olej roślinny, Sos chilli sriracha (chili , syrop cukrowy (cukier, woda), sól,
czosnek, woda, wzmacniacz smaku E621, stabilizator E415, regulator kwasowości E260, E330, substancja
konserwująca E202), Sos teryaki (woda, cukier, sos sojowy (woda, soja, mąka pszenna, cukier, sól), ocet, imbir,
skrobia modyfikowana, barwnik: E 150b, czosnek, sezam , przyprawy, substancja konserwująca: sorbinian
potasu , substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), sezam, szczypiorek, krewetki.

UDON Z WARZYWAMI (VEGE)
Składniki: makaron pszenny (mąka pszenna, skrobia z tapioki modyfikowana, emulgator (gliceryna), sól,
regulator kwasowości: kwas mlekowy E270, kwas octowy E260, mleczan sodu E325)), papryka czerwona,
papryka zielona, papryka żółta, cukinia, olej roślinny, Sos chilli sriracha (chili , syrop cukrowy (cukier, woda), sól,
czosnek, woda, wzmacniacz smaku E621, stabilizator E415, regulator kwasowości E260, E330, substancja
konserwująca E202), Sos teryaki (woda, cukier, sos sojowy (woda, soja, mąka pszenna, cukier, sól), ocet, imbir,
skrobia modyfikowana, barwnik: E 150b, czosnek, sezam , przyprawy, substancja konserwująca: sorbinian
potasu , substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), sezam, szczypiorek, warzywa (papryka żółta, papryka
czerwona, papryka zielona, marchew, cukinia, awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia,
cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól), mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz
smaku (glutaminian sodu)).

PAD THAI Z KURCZAKIEM
Składniki: makaron ryżowy (mąka ryzowa, woda), tofu smażone (soja, substancje wiążące E516, E511), pasta
tamaryndowca (tamaryndowiec, woda, sól, substancja konserwująca: benzoesan sodu (E211), cukier, orzechy,
prażona cebula, jaja, limonka, mięso z kurczaka.

PAD THAI Z WARZYWAMI
Składniki: makaron ryżowy (mąka ryzowa, woda), tofu smażone (soja, substancje wiążące E516, E511), pasta
tamaryndowca (tamaryndowiec, woda, sól, substancja konserwująca: benzoesan sodu (E211), cukier, orzechy,
prażona cebula, jaja, limonka, warzywa (papryka żółta, papryka czerwona, papryka zielona, marchew, cukinia,
awokado, kanpyo- tykwa (woda, syrop słodowy z jęczmienia, cukier, sos sojowy (soja, pszenica, woda, sól),
mirin (słodkie wino ryżowe), barwnik (karmel), sól, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu)).
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PRZYSTAWKI

Talerz przystawek
Składniki: Krewetki panko (krewetki, Panierka panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
Krewetki w tempurze (krewetki, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka
spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek,
sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz).
Krewetki w ziemniaczkach (krewetki, ziemniaki)
Pierożki z kaczką (pierogi z kaczką (warzywa (kapusta, cebula, marchew, kasztany wodne), mąka pszenna,
mięso z kaczki (mięso, tłuszcz), woda, sos Hoisin (fermentowana solona soja [soja, mąka pszenna, sól, woda],
cukier, ocet ryżowy [woda, ryż], woda, czosnek, sól, olej sezamowy, papryka chilli, barwnik [E150a]), sos sojowy
(woda, soja, pszenica, sól), teksturowane białko sojowe, sól, gluten pszenny, cukier palony (syrop glukozowofruktozowy, woda), olej sezamowy, skrobia ziemniaczana, imbir mielony, ekstrakt drożdżowy, pieprz czarny,
przyprawy. Produkt może zawierać jaja, skorupiaki, seler)

Yaki Tori
Składniki: mięso drobiowe, sos mirin (syrop maltozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, fermentowane
przyprawy z ryżu, regulatory kwasowości (E260, E262i, E338, E330, E334, E296, E297), sake (napój alkoholowy
ze sfermentowanego ryżu), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowofruktozowy, ekstrakt drożdżowy), cukier, sos okonomiyaki (glukoza, woda, ocet, hydrolizowane proteiny
roślinne, sól, skrobia kukurydziana, alkohol, wzmacniacz smaku: E624, sos sojowy (woda, soja, pszenica), sos
(pomidor, vineger, jabłko, sól, cukier), kolor: E150A, zagęszczacz: E414, Mush-room, ekstrakt z drożdży, ekstrakt
z wieprzowiny, ekstrakt z kurczaka, Soja)

Ebi Panko
Składniki: Krewetki, Panierka panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt
drożdżowy), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas
octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda,
ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam).
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Kurczak Panko
Składniki: kurczak, Panierka panko (mąka pszenna, cukier, drożdże, sól, skrobia, przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt
drożdżowy), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas
octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda,
ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam).

Ebi Tempura
Składniki: Krewetki, tempura (mąka pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka
spulchniająca( substancje spulchniające: e450, E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek,
sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz), sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop
glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy), sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana,
regulator kwasowości (kwas octowy E260)), sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier,
mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja,
pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy,
nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja
przeciw pianotwórcza: E900), sezam).

Warzywa Tempura (vege)
Składniki: Warzywa (papryka czerwona, papryka żółta, papryka zielona, marchew, cukinia, tempura (mąka
pszenna, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mieszanka spulchniająca( substancje spulchniające: e450,
E341, E575, skrobia kukurydziana), sól, sproszkowany czosnek, sproszkowana cebula, mielony czarny pieprz),
sos sojowy (woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy),
sos chilli (cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260)),
sos kabayaki (białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet,
fermentowany alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, melasa trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone
((migdały łuskane. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja,
dwutlenek siarki), Olej frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam).
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Duck Gyoza
Składniki: pierogi gyoza z kaczką (warzywa (kapusta, cebula, marchew, kasztany wodne), mąka pszenna, mięso
z kaczki (mięso, tłuszcz), woda, sos Hoisin (fermentowana solona soja [soja, mąka pszenna, sól, woda], cukier,
ocet ryżowy [woda, ryż], woda, czosnek, sól, olej sezamowy, papryka chilli, barwnik [E150a]), sos sojowy (woda,
soja, pszenica, sól), teksturowane białko sojowe, sól, gluten pszenny, cukier palony (syrop glukozowofruktozowy, woda), olej sezamowy, skrobia ziemniaczana, imbir mielony, ekstrakt drożdżowy, pieprz czarny,
przyprawy. Produkt może zawierać jaja, skorupiaki, seler), sos ponzu (woda, sos sojowy (woda, soja, pszenica,
sól), cukier, ocet spirytusowy, koncentrat cytrynowy, sól, naturalny aromat cytrynowy, ekstrakt drożdżowy.)

Sałatka Goma Wakame(vege)
Składniki: goma wakame (wodorosty sezam, czarny grzyb, chili, olej sezamowy, cukier, sól, syrop kukurydziany
o wysokiej zawartości fruktozy, ocet, sos sojowy (woda, nasiona soi (soja)), mąka pszenna (gluten) ,
zagęszczacz (glutaminian monosodowy, guma ksantanowa), kolor (tatrazyna, brylantowy błękit), sezam.

DODATKI
Sos sojowy
Składniki: woda, odtłuszczone ziarno soi, pszenica, sól, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt drożdżowy.

Sos chilli
Składniki: cukier, woda, chilli, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości (kwas octowy E260).

Sos chilli sriracha
Składniki: chili , syrop cukrowy (cukier, woda), sól, czosnek, woda, wzmacniacz smaku E621, stabilizator E415,
regulator kwasowości E260, E330, substancja konserwująca E202.

Sos teryaki
Składniki: woda, cukier, sos sojowy (woda, soja, mąka pszenna, cukier, sól), ocet, imbir, skrobia modyfikowana,
barwnik: E 150b, czosnek, sezam , przyprawy, substancja konserwująca: sorbinian potasu , substancja
zagęszczająca: guma ksantanowa.
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Sos kabayaki
Składniki: białe wytrawne wino (zawiera siarczyny), cukier, mirin (syrop glukozowy, woda, ocet, fermentowany
alkohol ryżowy (woda, ryż, alkohol, sól, słód ryżowy), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, melasa
trzcinowa), woda, sos sojowy (sojowy (woda, soja, pszenica, sól)), migdały prażone ((migdały łuskane. Produkt
może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko, jaja, dwutlenek siarki), Olej
frytura (oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu
askorbinowego, mieszanina tokoferoli), substancja przeciw pianotwórcza: E900), sezam.

Wasabi
Składniki: chrzan, gorczyca, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwniki: E102,
E133.

Papier ryżowy
Składniki: Skrobia z tapioki, mąka ryżowa 16%, woda, sól.

Papier sojowy
Składniki: nasiona soi, emulgator (glicerol), izolaty białka sojowego, regulator kwasowości (wodorowęglan
sodu), substancja konserwująca (kwas cytrynowy), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych).
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NAPOJE

HERBATA ZIELONA
Składniki: zielona herbata, woda.

KAWA LATTE
Składniki: kawa 100%, mleko (zawiera laktozę)

KAWA CAPPUCINO
Składniki: kawa 100%, mleko (zawiera laktozę)

KAWA AMERICANO
Składniki: kawa 100%, woda

KAWA EKSPRESSO
Składniki: kawa 100%, woda.

ALOE VERA
Składniki: Woda źródlana, kawałki Aloe vera, koncentrat soku z winogron, koncentrat soku z jabłek, cukier,
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu, stabilizatory: mleczan wapnia, guma gellan, guma
ksantanowa, substancje wzbogacające: witaminy (witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas
foliowy, witamina B12), aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy

PEPSI
Składniki: Woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel E150d, regulator kwasowości: kwas fosforowy,
aromaty: w tym kofeina.

PEPSI MAX
Składniki: Woda, dwutlenek węgla, barwnik (E150d), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas
fosforowy, kwas cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromat, w tym kofeina.
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MIRINDA
Składniki: woda, fruktozowy syrop kukurydziany, dwutlenek węgla, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego
(4%), kwas: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy, stabilizator: guma arabska, barwniki: beta-apo-8'-karotenal, betakaroten.

7UP
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat, regulator
kwasowości (cytryniany sodu), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe).

SOK JABŁKOWY
Składniki: sok jabłkowy

SOK POMARAŃCZOWY
Składniki: sok pomarańczowy

WODA GAZOWANA / NIEGAZOWANA
Składniki: Woda
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