


Суші / Sushi

Морський гребінець 40 32/10/20г

грнSea scallop

Тунець 42 35/10/20г

грнTuna

Червоний окунь 28 32/10/20г

грнRed perch

Омлет «Тамаго» 22 35/10/20г

грнTаmago Omelet

Сівід 22 32/10/20г

грнSivid

Креветка тигрова 40 32/10/20г

грнTiger shrimp

Червона ікра 68 32/10/20г

грнRed caviar

Лосось 35/10/20г

грнSalmon

Лосось Копчений 42 35/10/20г

грнSmoked salmon

Вугор 5635/10/20/10г

грнEel

Фелікс з морським
гребінцем / Felix with sea scallop

              
40 38/10/20г

грн
Фелікс з лососем

Felix with salmon
Фелікс з тунцем

Felix with tuna



Сашимі / Sashimi

Копчений лосось 134 45/90г

грнSmoked salmon
Тунець 126 45/90г

грнTuna

Червоний окунь 78 45/90г

грнRed perch
Вугор 168 45/90г

грнEel

Лосось 112 45/90г

грнSalmon
Креветка тигрова 152 50/90г

грн
Tiger shrimp

Омлет з вугром 138 90/90г

грнOmelet with eel
Морський гребінець 98 45/90г

грнSea scallop

з авокадо 45 110/30/20г

грн

Макі роли / Maki rolls

Спайсі суші / Spicy sushi

з лососем 82 120/30/20г

грнwith salmon
з тунцем 92 120/30/20г

грнwith tuna

with avocado
з огірком 45 120/30/20г

грнwith cucumber

з вугром 124 120/30/20г

грнwith eel

Спайсі роли / Spicy rolls

130/30/20г

з тунцем / with tuna 

з окунем / with pearch 

з лососем / with salmon

з гребінцем / with sea scallop

з коктельними креветками                  
 with shrimp cocktail         

94грн

78грн

84грн

75грн

82грн

40/10/20г

з тигровою креветкою / with tiger shrimp

з тунцем / with tuna

з лососем / with salmon

з червоним окунем / with red perch

з морським гребінцем / with sea scallop

48грн

46грн

38грн

28грн

38грн



Роли/Rolls

Унагі дракон / Unagi Dragon 212 245/32/40г

грнвугор, огірок, авокадо, крабові палички, соус «Унагі», кунжут
eel, cucumber, avocado, crab sticks, Unagi sauce, sesame

Ізумі 108 215/32/40г

грндиня «Кампіо», сир вершковий, 
окунь червоний, огірок

melon, cream cheese, red perch, 
cucumber

/ Izumi

Магуро 168 220/32/40г

грнтунец, авокадо, сир вершковий, 
диня «Кампіо»

 tuna, avocado, cream cheese, 
melon

/ Maguro Футо кранч 198 330/32/40г

грн
креветка темпура, ікра капелана, 

огірок, авокадо, диня «Кампіо», 
омлет, майонез

tempura shrimp, cavalry caviar, 
cucumber, avocado, melon, omelet, 

mayonnaise

Futo Crunch

Ебі 132 210/32/40г

грнкреветки коктельні, огірок, сир 
вершковий, ікра капелана

shrimp cocktail, cucumber, cream 
cheese, cavalry caviar

/ Eby

Авокадо рол  108 245/32/40г

грн
авокадо, огірок, диня «Кампіо», сир 

вершковий, соус Унагі, кунжут
avocado, cucumber, melon , cream 

cheese, Unagi sauce, sesame

Райдужний дракон / Rainbow Dragon 196 250/32/40г

грнлосось, тунець, крабові палички, огірок, авокадо, майонез
salmon, tuna, crab sticks, cucumber, avocado, mayonnaise

Ямато 164 230/32/40г

грнлосось або лосось копчений, огірок, 
диня «Кампіо», сир вершковий

salmon or smoked salmon, cucumber, 
melon, cream cheese

/ Yamato Каціо 108 190/32/40г

грнсир вершковий, авокадо, ікра 
капелана, стружка тунця

cream cheese, avocado, cavalry  
caviar, tuna

/ Kazio

Avocado roll
Урамакі 136 280/32/40г

грнкрабові палички, огірок, авокадо, сир 
вершковий, омлет, ікра капелана

crab stick, cucumber, avocado, cream 
cheese, omelet, cavalry caviar

/ Uramaki

Роли/Rolls



Кунсей / 162 230/32/40г

грнікра капелана, лист салату, омлет, 
лосось копчений, сир вершковий

сavalry caviar, lettuce, smoked 
salmon, omelet, cream cheese

Ікура / Ikura 198 225/32/40г

грнлосось, огірок, сир вершковий, ікра капелана, ікра лососева
salmon, cucumber, cream cheese, cavalry and salmon caviar

Ебіцу 120 195/32/40г

грнкреветки коктельні, огірок, сир вершко-
вий, стружка тунця

shrimp cocktail, cucumber, cream cheese, 
tuna

/ Ebitsu

Кранч рол з
тигровою креветкою 158 230/32/40г

грн

креветка темпура, огірок, ікра 
капелана, соус «Унагі», майонез

shrimp tempura, cucumber, cavalry 
caviar, Unagi sauce, mayonnaise

Crunch roll with tiger shrimp

Koons

Роли/Rolls

Червоний дракон 242 255/32/40г

грн
лосось, огірок, вугор, ікра капелана, 

майонез
salmon, cucumber, eel, cavalry caviar, 

mayonnaise

Red Dragon

Зелений дракон / Green Dragon 174 255/32/40г

грнвугор, омлет, огірок, авокадо, соус «Унагі», кунжут
eel, omelet, cucumber, avocado,  Unagi sauce, sesame

Грін рол 98 270/32/40 г

грнсалат «Сівід», огірок, авокадо, перець 
болгарський, горіховий соус

Sivid, cucumber, avocado, bell 
peppers, peanut  sauce

/ Green roll Філадельфія  192 240/32/40г

грн
лосось або лосось копчений, сир вершко-

вий, огірок, авокадо, ікра капелана
salmon or smoked salmon, cream cheese, 

cucumber, avocado, cavalry caviar

Philadelphia

Канада 198 245/32/40г

грнвугор, огірок, авокадо, сир 
вершковий, соус «Унагі», кунжут
eel, cucumber, avocado, cream 

cheese, Unagi sauce, sesame

/ Canada Осака  178 230/32/40г

грнвугор, авокадо, соус «Унагі», кун-
жут, ікра капелана, Сівід

eel, avocado, Unagi  sauce, sesame,  
cavalry caviar, Sivid

/ Osaka

Роли/Rolls



Каліфорнійські роли / California rolls

в ікрі капелана
with cavalry caviar 

з лососем / with salmon

з копченим лососем / with smoked salmon

з вугром / with eel

з тунцем / with tuna

з вугром та крем-сиром / with eel and cream cheese

в кунжуті
with seasame

225/30/30г

225/30/30г

235/30/30г

225/30/30г

225/30/30г

146грн

162грн

178грн

146грн

178грн

205/30/30г

205/30/30г

215/30/30г

205/30/30г

205/30/30г

116грн

128грн

156грн

122грн

156грн

Масаго / Masago

275/32/40г

омлет, диня «Кампіо», сир вершковий, огірок, соус сирний, соус «Унагі» в ікрі капелана
оmelet, melon, cream cheese, cucumber, cheese sauce and Unagi with cavalry caviar 

Футомакі / Futomaki

270/32/40г

омлет, диня «Кампіо», сир вершковий, огірок, соус сирний, соус «Унагі»
оmelet, melon, cream cheese, cucumber, sauce cheese and Unagi sauce

Хінокі / Hinoki

270/32/40г

омлет, диня «Кампіо», сир вершковий, огірок,соус сирний, соус «Унагі» у кунжуті        
оmelet, melon, cream cheese, cucumber, cheese sauce and Unagi sauce with sesame

Запечені роли / Baked rolls
На Ваш вибір / To Your choice :New

Мідії
Mussels

Коктельні креветки
Shrimp cocktail

Крабові палички 
Crab sticks

Морський гребінець
Scallop

Лосось
Salmon

Лосось копчений
Salmon smoked

Вугор
Eel

Тунець
Tuna

120грн

148грн

124грн

136грн

140грн

156грн

174грн

152грн



Теплі роли / Warm rolls

Теплий рол з вугром 196 250/32/40г

грн
омлет, вугор, ікра капелана,авокадо, Унагі 

соус , кунжут
omelet, eel, cavalry caviar, avocado, 

Unagi sauce, sesame

Warm roll with eel 

Теплий рол з лососем 162 260/32/40г

грн
лосось, ікра капелана, сир вершковий, авокадо

salmon, cavalry caviar, cream cheese, avocado

Warm roll with salmon

Темпура 178 230/32/40г

грнлосось, авокадо, ікра капелана, Унагі соус
salmon, avocado, cavalry caviar, Unagi sauce

/ Tempura

Теплий рол з тунцем 162 240/32/40 г

грн
тунець, авокадо, ікра капелана, майонез
tuna, avocado, cavalry caviar, mayonnaise

Warm roll with tuna

*Сет  Якімашіта / Yakimashita Set 360815/96/120г

грнрол Масаго з коктельними креветками, Футомакі з мідіями, Хінокі з лососем
roll Masago with shrimp cocktai, Futomaki with mussels, Hinoki with salmon

*Сет Темпура / Tempura Set 575 980/128/160г

грнтеплий рол з лососем, теплий рол з тунцем, теплий рол з вугром, рол Темпура
warm roll with salmon, with tuna and ell, roll Tempura

Набори / Sets

New

Позиції з * знижки не діють.



*Сет  Дракони / Set Dragons 7471010/128/160г

грнрол Унагі Дракон, рол Райдужний Дракон, рол Червоний Дракон, рол Зелений Дракон
Unagi Dragon, Rainbow Dragon, Red Dragon, Green Dragon

*Сет Токіо / Set Tokyo 404665/96/120г

грнрол Ізумі,  Магуро, Ямато
roll Izumi, Maguro, Yamato

*Сет Анаго / Set Anago 434780/122/120г

грнрол Ямато, макі-рол з авокадо, каліфорнійські роли: з вугром у кунжуті, з копченим лососем в ікрі
roll Yamato, Maki roll with avocado, California roll with eel in seasame and with smoked salmon in caviar

Набори / Sets

Позиції з * знижки не діють.

*Сет  Філадельфія / Set  Philadelphia 656945/128/160г

грнрол Філадельфія, рол Ікура, рол Канада, рол Кунсей
roll Philadelphia, Ikura, Canada, Kunsey

*Сет Макі роли мікс / Set Maki rolls-mix 676 1180/360г

грнМакі роли з лососем, тунцем, вугром / спайсі роли з окунем, гребінцем та  креветкою /калі-
форнійські роли з копченим лососем у кунжуті, з лососем в ікрі капелана

Maki rolls with salmon, tuna,ell / spicy rolls with perch, scallops, shrimp / California rolls with 
smoked salmon in sesame, salmon in cavalry cavian

*Сет  Канада / Seth Canada 464770/126/140г

грнрол Канада, рол Ебі, рол Каціо, макі-рол с лососем
roll Canada, Ebi, Kazio, Maki roll with salmon

Набори / Sets

Позиції з * знижки не діють.



Cалати / Salads

Сівід з горіховим соусом 70 100/40г

грн Sivid with peanut sauce

Овочевий під соусом Унагі 94 185г

грн
лист салату, огірок, водорості Сівід, перець болгарський, горіховий соус, соус Унагі, кунжут

lettuce, cucumber, bell peppers, Sivid, peanut sauce, Unagi sauce, sesame

 Vegetable  Unagi sauce

Тамаго Ясай сарада 182 255г

грн
лист салату, перець болгарський,огірок, Сівід, омлет з вугром, соус «Унагі», кунжут

lettuce, peppers, cucumber, Sivid, omelet with eel, Unagi sauce, sesame

Tamago Asaj Sarada

Локшина Удон
 Udon noodles

Хібачі-рис / Rice

з овочами / with vegetables

з лососем / with salmon

 з куркою / with chicken

 з тигровими креветками / with tiger shrimps

220г

240г

240г

240г

55грн

96грн

60грн

88грн

з овочами / with vegetables

з куркою / with chicken

зі свининою / with pork

з яловичиною / with veal

з тигровими креветками / with tiger shrimps

225г

300г

300г

300г

300г

108грн

136грн

158грн

164грн

174грн



55 340г

грнлокшина Удон, Вакаме, гриби Шиїтаке
Udon noodles, Wakame, Shiitake

 Удон суп / Udon soup

Удон суп з куркою / Udon soup with chicken 78 400г

грнлокшина Удон, курка, Вакаме,  гриби Шиїтаке
Udon noodles, chicken, Wakame, Shiitake 

122 400г

грнлокшина Удон, креветка темпура, крабові палички, курка,
Вакаме, гриби Шиїтаке

Udon noodles, shrimp tempura, krab stick, chicken,
Wakame, Shiitake 

Удон суп мікс / Udon soup mix 

55 200г

грнВакаме, тофу, гриби Шиїтаке,кунжут
Wakame, tofu, Shiitake , sesame

 Місо суп / Miso soup

Місо-суп з лососем / Miso soup with salmon 88 250г

грнлосось, Вакаме, тофу, гриби Шиїтаке,кунжут
salmon, Wakame, tofu, Shiitake, sesame

118 250г

грнвугор, Вакаме, тофу, гриби Шиїтаке,кунжут
eel, Wakame, tofu, Shiitake , sesame

Місо суп з вугром / Miso soup with eel 

118 250г

грнлосось, креветка тигрова, Вакаме, тофу, гриби Шиїтаке,кунжут
salmon, tiger shrimp, Wakame, tofu, Shiitake , sesame

Місо суп з морепродуктами / Miso soup with seafood

Супи /Soup

122 400г

грнлокшина Удон,креветка темпура, Вакаме, гриби Шиїтаке
Udon noodles, shrimp  tempura, Wakame,  Shiitake

Удон суп з креветками темпура 
/ Udon soup with shrimp tempura




