
NÁPOJE

Sake k nám teče proudem přímo z Japonska. Z malých
craftových sake-varniček. Japonští sake mástři rýži zrnko po
zrnku přeberou, obrousí, zfermentují a pošlou nám ji do Brna
v podobě House sake honjozo, junmai nebo nigorizake. Tak
Kanpai!

NEALKO

Yuzu-cha 0,33 l 79
citrus yuzu, med, soda, led / horká varianta

Matcha soda 0,33 l 85
náš čajový Matcha sirup, citronový fresh, soda, led

Zázvorový čaj 0,2 l 89
strouhaný čerstvý zázvor, citron, med

Zelený čaj 0,2 l 135
japonský čaj v konvičce dle denní nabídky

DRINKY

Umericano 219
hořkosladký, Umeshu, Cynar, Ararat, soda, nakládaná meruňka

Ósaka mule 195
sladkokyselý, vodka, Midori, ginger beer, limetový cordial, grep

Matcha fizz 209
sladkokyselý, čajový, Roku gin, matcha sirup, citron, soda, cherry

Yuzu Ginzu tonic 189
hořkokyselý, Roku gin, yuzu, tonic, limeta, led

PIVO

Kirin Ichiban 0,33 l 69
točený japonský ležák 5 % alkoholu

VÍNO

Saké 0,1 l 99
suché rýžové víno, servírované tradičním přelíváním

Umeshu 0,1 l 99
sladké švestkové víno z Japonska

Kanpai lišta 1,5 dl cena dle aktuální nabídky
degustační lišta 3 druhů saké (3×0,5 dl)

Prosecco, Reguta 0,1 l / 0,75 l 75 / 525
suché, šumivé víno z Itálie

Chardonnay, Sedlák 0,1 l / 0,75 l 69 / 479
bílé, suché víno z Moravy

Cuvée Fujisan, Krásná Hora 0,1 l / 0,75 l 85 / 595
housewine, suché, bílé, biodynamické, ovocité, svěží, Morava

Ink, Judith Beck 0,1 l / 0,75 l 85 / 595
červené, suché, středně plné, bio, z Rakouska

Cuvée Národní park, Dobrá vinice 0,75 l 595
bílé, suché, biodynamické, minerální, zrálo v dubových sudech

Riesling Varidor, Carl Loewen 0,75 l 639
bílý, suchý ryzlink z Mosely, Německo



izakaya

Po 6 let stáží a cestování za jídlem— v Tokiu, Singapuru,
Los Angeles, Varšavě, Gifu, Ucunomĳi, Naře, Ósace… jsme se
sešli v naší brněnské Izakayi. Podniku spíš neformálním než
formálním, radši se sake než bez něj, Godzillím hladem,
šérováním talířků a misek— po práci až do zavíračky. Foodie
mejdlo začíná, Salarymani.

PŘEDKRMY

Miso supu 0,2 l 79
tradiční japonská polévka, dashi, tři druhy miso pasty /4, 6/

Edamame 89
blanšírované sójové lusky s maldon sansho solí, (vegan) /6/

Karaage 3 ks 129
farmářské křupavé kuře s yuzu mayo /3, 6, 11/

Tako no karaage 219
křupavé chobotničky, citrusová mayo /1, 4, 6, 11/

Miso nasu dengaku 169
grilovaný lilek, sladká miso omáčka, ume sezam, (vegan) /6, 11/

Rafute 239
křehký bůček, sladká omáčka, karashi hořčice, hrášek, cibulka
/1, 4, 6, 10, 11/

Duck hoisin gyoza 5 ks 199
kachní knedlíčky s domácí hoisin omáčkou /1, 5, 6, 11/

Shrimp gyoza 3 ks 199
krevetové knedlíčky s citronovou kůrou, shiso, miso, yuzu /1, 2, 6/

Yasai gyoza 5 ks 179
knedlíčky se zeleninou, miso-wasabi omáčka, sezam (vegan)
/1, 5, 6, 11/

VĚTŠÍ J ÍDLA

Karaage don 269
kousky křupavého farmářského kuřete na nadýchané rýži, spicy
mayo, nakládané ředkvičky, okurky, togarashi, citron /3, 6, 11/

Chirashi Fuji donburi 429
sushi miska plná ryb, hamachi, tuňák, losos, tartar z ryb, cibulka,
avokádo, tamagoyaki, tobikko, arare, uzená sójovka /1, 3, 4, 6, 11/

Kamo udon 289
horká nudlová polévka na silném vývaru z dashi a kombu, kachní
prso, kachní knedlíček, spálená cibulka /1, 4, 5, 6, 11/

Katsu sando 279
12 h vařená, smažená křupavá krkovice v panku, yuzu zelí,
malinová tonkatsu, cibulová marmeláda, miso máslový toast
/1, 3, 4, 6, 7, 11/

OSTATNÍ

Kimuchi 50 g 75
naše fermentované japonské kimchi /2, 4/

Cukemono 75
mix nakládané japonské zeleniny /6, 11/

Japonská rýže 100 g 69

DEZERT
dle denní nabídky



Sushi

Začalo to kyselou rýží v roce 2015. Tenkrát v Tokyo Sushi
Academy: „Vostrej nůž vypadá takhle a to nigiri rychlejc, hai?!“
Od té doby se učíme dál a dál. Ale se sushi to je na celej život.
Mezitím vám dovezem řasu nori z Japanu, připravíme
nadýchanou rýži tradiční metodou shari-kiri, nafiletujem
čerstvý ryby a vyšlem manyálně vyrobený sushi po vysokých
vlnách Izakaye.

CALI ROLLS (8 ks)

Sake Aburi roll 379
opálený losos, avokádo, uzená mayo, naše kabayaki omáčka,
togarashi, la-yu, arare /1, 3, 4, 6, 10, 11/

Spider roll 409
soft shell krab v tempuře, tobikko, salát, naše kabayaki omáčka,
spicy mayo /1, 2, 3, 6, 10, 11/

Rainbow roll 399
hamachi, tuňák, losos, tobikko, avokádo, mayo, yuzu kosho,
kizami wasabi /1, 3, 4, 6, 10/

Unagi roll 389
grilovaný úhoř, okurek, kabayaki omáčka, lanýžová mayo, sansho
/1, 3, 4, 6, 10/

Renkon roll (vege) 359
avokádo, tenkas, okurek, lotosový chips, miso mayo, sezam
/1, 3, 6, 10, 11/

HOSO MAKI ROLLS (6 ks)

Avo maki 99
avokádo (vegan) /10/

Tamago maki 119
sladká rolovaná omeleta (vege) /3, 6, 10/

Sake maki 129
losos /4, 10/

Spicy salmon maki 139
pikantní lososový tartar, mayo, sezam /1, 3, 4, 10, 11/

Unakyu maki 149
grilovaný úhoř, okurek, kabayaki /1, 4, 10/

Tuna maki 149
sashimi tuňák /4, 10/

Hamachi negi maki 159
hamachi tartar, cibulka /4, 10/

Kappa maki 95
okurek, sezam (vegan) /10, 11/

Kanpyo maki 99
nakládaná sladká dýně, krájená na 4 ks (vegan) /1, 6, 10/

TEMAKI SUSHI KORNOUTY

Temaki sushi spicy salmon 159
křupavá nori, mírně pálivý losos, mayo, sezam, togarashi
/3, 4, 10, 11/

Temaki sushi truffle tuna 169
křupavá nori, sashimi tuňák, mayo, naše lanýžová sójovka, sezam
/1, 3, 4, 6, 10, 11/

Temaki sushi hamachi negi 179
křupavá nori, tatarák z hamachi, cibulka, mayo /3, 4, 10, 11/

Temaki kanpyo & kappa 149
křupavá nori, nakládaná dýně, okurek, sezam (vegan) /1, 6, 10, 11/
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NIGIRI SUSHI (1 ks)

Sake nigiri 109
losos, yuzu kosho /4, 10/

Sake aburi nigiri 119
nigiri s opáleným lososem, uzená mayo, kabayaki /3, 4, 6, 10/

Tuna nigiri 129
sashimi tuňák /4, 10/

Hamachi nigiri 139
hamachi /4, 10/

Unagi nigiri 129
grilovaný úhoř unagi, kabayaki omáčka, sansho /1, 4, 10/

Tamago nigiri 109
rolovaná sladká omeleta /1, 3, 6, 10/

SUSHI SET (Chef’s choice)

Sushi set MANYA 16 ks 739
8 ks Cali roll, 2 ks nigiri, 6 ks maki

Sushi set Veggie 20 ks 539
8 ks Veggie roll, 12 ks maki


