
7 COCO CHIA MANGO COCO CHIA MANGO 
COCO CHIA MANGOCOCO CHIA MANGO

Natūralus jogurtas, kokosų Natūralus jogurtas, kokosų 
pienas, „Chia“ sėklos, naminis pienas, „Chia“ sėklos, naminis 
mangų džemas, mėtos, braškėsmangų džemas, mėtos, braškės

Natural yoghurt, coconut milk, Natural yoghurt, coconut milk, 
Chia seeds, homemade mango Chia seeds, homemade mango 
jam, mint, strawberriesjam, mint, strawberries

3,50 €3,50 €

1 GJU EBI  GJU EBI  
GJU EBI GJU EBI 

Jautiena, tigrinės krevetės, česnakai, imbierai, Jautiena, tigrinės krevetės, česnakai, imbierai, 
aitriosios paprikos, nesunokusios sojų pupelės aitriosios paprikos, nesunokusios sojų pupelės 
„Edamame“, „Mu-Err“ grybai, austrių padažas, „Edamame“, „Mu-Err“ grybai, austrių padažas, 
sezamų aliejus, laiškiniai česnakai, aitriųjų paprikų sezamų aliejus, laiškiniai česnakai, aitriųjų paprikų 
pasta, sezamaipasta, sezamai

Beef, tiger prawns, garlic, ginger, chili peppers, Beef, tiger prawns, garlic, ginger, chili peppers, 
edamame immature soybeans, Mu-Err mushrooms, edamame immature soybeans, Mu-Err mushrooms, 
oyster sauce, sesame seed oil, chives, chili pepper oyster sauce, sesame seed oil, chives, chili pepper 
paste, sesame seedspaste, sesame seeds

12,50 € 12,50 € 

4 MURU KAI CRUNCHY MURU KAI CRUNCHY 
MURU KAI CRUNCHYMURU KAI CRUNCHY

Midijų mėsa, traški tešla, Midijų mėsa, traški tešla, 
austrių padažas, „Kimchi“ austrių padažas, „Kimchi“ 
pasta, česnakai, imbierai, žuvų pasta, česnakai, imbierai, žuvų 
stintenių ikrų ir majonezo stintenių ikrų ir majonezo 
padažas, kalendospadažas, kalendos

Mussel meat, crunchy pastry, Mussel meat, crunchy pastry, 
oyster sauce, Kimchi paste, oyster sauce, Kimchi paste, 
garlic, ginger, capelin caviar garlic, ginger, capelin caviar 
and mayonnaise sauce, and mayonnaise sauce, 
coriandercoriander

9,00 € 9,00 € 

6 TORI COCONUT TORI COCONUT 
TORI COCONUTTORI COCONUT

Vištienos kumpeliai, cukinijos, morkos, raudonieji Vištienos kumpeliai, cukinijos, morkos, raudonieji 
svogūnai, marinuoti bambukų ūgliai, pievagrybiai, svogūnai, marinuoti bambukų ūgliai, pievagrybiai, 
cukrinių žirnelių ankštys, česnakai, imbieras, aitriosios cukrinių žirnelių ankštys, česnakai, imbieras, aitriosios 
paprikos, kokosinis padažas, sezamai, laiškiniai česnakaipaprikos, kokosinis padažas, sezamai, laiškiniai česnakai

Chicken thighs, zucchini, carrots, red onions, pickled Chicken thighs, zucchini, carrots, red onions, pickled 
bamboo shoots, champignons, snow peas, garlic, ginger, bamboo shoots, champignons, snow peas, garlic, ginger, 
chili peppers, coconut sauce, sesame seeds, chiveschili peppers, coconut sauce, sesame seeds, chives

10,50 € 10,50 € 
8,50 € 8,50 € 

2 UNAGI MAGURO TAR TAR   UNAGI MAGURO TAR TAR   
UNAGI MAGURO TAR TARUNAGI MAGURO TAR TAR

Tuno filė, agurkai, „Unagi“ padažas, mėtos, gražgarstės, „Chili Tuno filė, agurkai, „Unagi“ padažas, mėtos, gražgarstės, „Chili 
Sriracha“ padažas, sezamai, žaliosios citrinos, sezamų aliejusSriracha“ padažas, sezamai, žaliosios citrinos, sezamų aliejus

Tuna fillet, cucumber, Unagi sauce, mint, rucola, Chili Tuna fillet, cucumber, Unagi sauce, mint, rucola, Chili 
Sriracha sauce, sesame seeds, lime sesame oilSriracha sauce, sesame seeds, lime sesame oil

10,00 €10,00 €

5 PORK BAMBOO PORK BAMBOO 
PORK BAMBOO PORK BAMBOO 

Kiaulienos filė, marinuoti Kiaulienos filė, marinuoti 
bambukų ūgliai, cukrinių  bambukų ūgliai, cukrinių  
žirnelių ankštys, česnakai, žirnelių ankštys, česnakai, 
imbierai, aitriosios paprikos, imbierai, aitriosios paprikos, 
„Shiitake“ grybai, vyšniniai „Shiitake“ grybai, vyšniniai 
pomidorai, aitriųjų paprikų  pomidorai, aitriųjų paprikų  
pasta, „Teriyaki“ padažaspasta, „Teriyaki“ padažas

Pork fillet, pickled bamboo Pork fillet, pickled bamboo 
shoots, snow peas, garlic, shoots, snow peas, garlic, 
ginger, chili peppers, Shiitake ginger, chili peppers, Shiitake 
mushrooms, cherry tomatoes, mushrooms, cherry tomatoes, 
chili pepper paste,Teriyaki saucechili pepper paste,Teriyaki sauce

10,00 € 10,00 € 
8,00 € 8,00 € 

3 SPICY SAKE PANKO   SPICY SAKE PANKO   
SPICY SAKE PANKOSPICY SAKE PANKO

Su „Panko“ džiūvėsėliais Su „Panko“ džiūvėsėliais 
apkepti traškūs sušiai, lašišos, apkepti traškūs sušiai, lašišos, 
agurkai, sūris „Philadelphia“, agurkai, sūris „Philadelphia“, 
imbierai, žuvų stintenių ikrai, imbierai, žuvų stintenių ikrai, 
„Teriyaki“ padažas, aštrus „Teriyaki“ padažas, aštrus 
sūrio padažas, laiškiniai sūrio padažas, laiškiniai 
česnakaičesnakai

Panko fried crispy sushi, Panko fried crispy sushi, 
salmon, cucumber, salmon, cucumber, 
Philadelphia cheese,  Philadelphia cheese,  
ginger, capelin caviar, ginger, capelin caviar, 
Teriyaki sauce, spicy  Teriyaki sauce, spicy  
cheese sauce, chivescheese sauce, chives

8,00 € 8,00 € 


