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BEST TAPAS THIS SIDE OF BEIJING

OISHI BROCCOLI — 5.90€
Bròquil fregit acompanyat de salsa goma ponzu i cacauets
torrats.
Al·lèrgens: sèsam, soja i fruita seca.

PANKO SPRING ROLLS — 8.90€
La nostra versió de “rotlle” de primavera, súper cruixent i
acompanyat de salsa sweet chili.
Al·lèrgens: gluten, bolets, soja i bitxo.

TERIYAKI GYOZAS — 8.50€
Gyozas farcides de xiitake, col i gingebre amb salsa teriyaki i
oli picant.
Al·lèrgens: gluten, bolets, soja i bitxo.

KOREAN BRAVAS — 6.50€
Patates braves amb kimchi, coriandre i allioli.
Al·lèrgens: soja i bitxo.

WASABI CROQUETTES — 6.50€
Croquetes farcides de patates, edamame i tamarinde amb
veganesa de wasabi.
Al·lèrgens: gluten, soja, fruita seca i mostassa.

TIGER CEVICHE — 7.50€
Ceviche de porro, pastanaga i kale, servit amb blat de moro
fregit i “llet de tigre”.
Al·lèrgens: api i bitxo.

AVOCADO KATSU SANDO — 9.90€
Bikini japonès amb pa artesanal, alvocat, jackfruit marinat
amb salsa secreta, alga codium i enciam.
Al·lèrgens: gluten, sèsam i soja.

SIGNATURE PLANT BASED SUSHI

MOVING MOUNTAIN NIGIRI — 4 PCS — 9.90€
La famosa Moving Mountain es converteix en un nigiri. Arròs
de sushi tradicional, carn Moving Mountain, algues, pebrot
vermell rostit i salsa allioli.
Al·lèrgens: gluten, bolets, mostassa i soja.

“CHICKEN” GUNKAN — 4 PCS — 10.50€
Et presentem el nostre gunkan maki de “pollastre”. Arròs
negre, alga nori, “pollastre” Heura, cogombre, ceba vermella i
caviar de tapioca amb salsa maionesa.
Al·lèrgens: soja.

GREEN DRAGON ROLL — 8 PCS — 14,90€
Deliciós i festiu rotlle de sushi uramaki. Arròs negre, alga nori,
espàrrecs, xampinyons, ruca i alvocat amb maionesa fumada.
Al·lèrgens: bolets, soja i bitxo.

CLIFF’S FAVOURITE KIMCHI TOFU ROLL — 8 PCS — 14.50€
Simplement el millor rotlle de sushi uramaki amb arròs de
sushi tradicional, alga nori, albergínia rostida, tofu marinat,
cogombre, kimchi, salsa tahini rosa.
Al·lèrgens: soja, bitxo i sèsam.

ROCK & ROLL — 8 PCS — 14.90€
El nostre uramaki sushi roll de carn. Arròs de sushi tradicional,
algues, “carn” Moving Mountain, ceba caramel·litzada,
cogombre, caviar de tapioca, tomàquet rostit, allioli.
Al·lèrgens: gluten, bolets i soja.

SWEET & SPICY ROLL — 8 PCS — 10.50€
El mos perfecte i el rotlle hosomaki més popular. Arròs
negre, algues, tomàquet sec, tomàquet rostit, pebrot vermell,
cogombre, panko torrat, salsa de xile coreà.
Al·lèrgens: mosatassa, soja, fruita seca i bitxo.

BOWLS & BURGERS
KISS ME RAMEN! — 14.90€
El ramen més cremós amb fideus udon, sopa de dashi,
xiitake, bròquil, tofu, crema de coco i alga nori.
Al·lèrgens: gluten, bolets, sèsam, soja i bitxo.

PAD SA THAI — 14.50€
Fideus d’arròs, pastanagues, bròquil, brots de soja, cacauets
torrats, salsa de tamarinde. Servit amb broqueta de tempura
de tofu i salsa satay.
Al·lèrgens: fruita seca, bitxo, soja i cacahuets.

BANH MI, THAI INSPIRED BURGER — 15.50€
L’hamburguesa asiàtica: pa okonomiyaki, hamburguesa
Moving Mountain, kimchi, salsa satay, amanida de ruca,
maionesa. Servit amb patates fregides i allioli.
Al·lèrgens: gluten, bolets, cacahuets, soja, bitxo i fruita seca.

DESSERTS
MS. SACHER WENT TO JAPAN — 6.90€
Una Sacher pot convertir-se en japonesa? Pa de pessic de
xocolata, melmelada de cirera i gingebre amb topping de
xocolata negra.
Al·lèrgens: gluten i sulfits.

PASSION FRUIT & MANGO LASSI MOUSSE — 6.50€
Mousse de mango farcit de fruita de la passió i base de
galeta amb coco.
Al·lèrgens: gluten, sulfits i fruita seca.

DESORIENTE’S FAMOUS PLANT BASED SNICKERS — 3.50€
Barra de xocolata farcida de torró, caramel i cacauets
triturats i salats.
Al·lèrgens: fruita seca.

ANYTIME COCKTAILS & APERITIVES
TAMARIND MOJITO — 7.00€
Tamarinde, llima, menta, cúrcuma, rom.
PASSION FRUIT MARGARITA — 8.00€
Fruita de la passió, pastanaga, mostassa, llima, atzavara,
tequila.
PINEAPPLE MOSCOW MULE — 7.00€
Tepache d'alfàbrega i gingebre, vodka.
PIÑA COLADA — 7.50€
Escuma de llet de coco i fruita de la passió, te chai, rom.
APEROL SPRITZ WENT TO ASIA — 6.50€
Aperol, cava i escuma de taronja.
SAKE VERMUT — 6.00€
Vermut, sake, bitter blanc i te de gessamí.

FRESH & HEALTHY
BUBBLE CHAI TEA (HOT/COLD) — 4.00€
Te chai amb escuma de llet de coco i fruita de la passió.
HOUSE GINGER BEER — 4.50€
Tepache amb alfàbrega i gingebre.
PASSION FRUIT LEMONADE — 4.50€
Llimona, fruita de la passió, atzavara.
SEASONAL KOMBUCHA — 3.90€
Kombutxa casolana de la temporada.

CERVESES
TURIA — Canya: 2.40€ / Copa: 3.60€
ESTRELLA — Ampolla: 3.30€
ASAHI — Ampolla: 4.00€

VINS
BLANCS
BARDOS VERDEJO 2021 — Copa: 3.60€ / Ampolla: 17.00€
D.O. Rueda. Verdejo 100%.
LE NATUREL 2021 — Ampolla: 20.50€
D.O. Navarra. Garnatxa blanca 100%. Ecològic i natural.
NEGRES
JAUNA CRIANZA 2018 — Copa: 3.30€ / Ampolla: 15.50€
D.O. Navarra. Cabernet sauvignon, ull de llebre, merlot i
garnatxa. Ecològic.
LE NATUREL 2021 — Ampolla: 20.50€
D.O. Navarra. Garnatxa negra 100%. Ecològic i natural.
CAVA
MONT PARAL VINTAGE — Copa: 4.60€ / Ampolla: 22.00€
D.O. Catalunya. Xarel·lo, macabeu i parellada.

INFUSIONS
TE VERD AMB GESSAMÍ — 2.50€
EARL GREY — 2.50€
TE AMB ROSA I VAINILLA — 2.50€
TE CHAI — 2.50€
ROOIBOS — 2.50€
POLEO PEPPERMINT — 2.50€

CAFÈ D'ESPECIALITAT FAMÍLIA OSORIO
ESPRESSO — 1.50€
TALLAT — 1.80€
CAPPUCCINO — 2.50€
CAFÈ AMB LLET — 2.20€
AMERICANO — 1.60€
CHAI LATTE — 3.50€

