
Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

СЕН ЖАК
SAINT JACQUES

Запечени миди на тепаняки, овкусени с домашно билково масло.
Поднесено върху канапе от уакаме и гарнирани с мус от тиква * 8, 9

Baked scallops on teppanyaki flavored with homemade herb butter 
served on wakame canapé and topped with pumpkin mousse

200 г/g     34,99 лв./BGNТОН ТАТАКИ С ТИКВЕН МУС
TUNA TATAKI

Предварително мариновано филе със 
сусамово олио, коричка от бадем и кориандър, 

гарнирано със сезонен мус *6, 9

Pre-marinated fillet with sesame oil, 
almond crust and coriander, 
topped with seasonal mousse

200 г/g     24,99 лв./BGN

САЛАТА КАБОЧА
KABOCHA SALAD

Свежа салата романа, 
миксирана с червно зеле, краставици 
и чери домати Овкусени с дресинг * 10

Fresh romaine salad mixed with red cabbage, 
cucumbers and cherry tomatoes 

seasoned with dressing

280 г/g     9,99 лв./BGN

Сезонни предложения 
Seasonal offers



ПОРК БЕЛИ С БАТАТ
PORK BELLI WITH SWEET POTATO

Бавно готвени свински гърди, 
запечени на уок с гъби и батат *1, 2, 9

Slow-cooked pork breast, wok-sealed 
with mushrooms and sweet potatoes

350 г/g     34,99 лв./BGN

ЯКИСАКЕ  
YAKI SAKE

       СЬОМГА *6, 9

SALMON

200 г/g     11,99 лв./BGN

*Осигурено от казиното  
*Covered by the casino

Сезонни предложения 
Seasonal offers



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЕСТОРАНТ 888 TASTE SHOW ASIAN CUISINE
NEW PROPOSALS FROM 888 TASTE SHOW ASIAN CUISINE RESTAURANT

Салата Сарада Ика
Sarada Ika Salad

Микс от салати с пикантни калмари, краставица, чери домати, чушки,червено зеле, лук, дресинг *1,  8, 10, 12

Salads mix with spicy squids, cucumber, cherry tomatoes, peppers, red cabbage, onion, dressing

200 г/g     14,99 лв./BGN

Салата Икари
Icari Salad

Скариди, спанак, рукола, домат, краставица, печена червена чушка, зелена чушка, табуле дресинг *1, 7, 10, 12

shrimp, spinach, arugula, tomato, cucumber, roasted red pepper, green peppet, tabouli dressing

200 г/g     21,99 лв./BGN

Императорски скариди
Emperor shrimp

черен ориз, скариди, яйце, лук, сусамово олио, ойстер сос, соев сос, чесън, лайм *1, 4, 7, 8, 9

black rice, shrimp, egg, onion, sesame oil, oyster sauce, soy sauce, garlic, lime

280 г/g     17,99 лв./BGN

Шишчета от риба тон с авокадо *6

Tuna skewers with avocado

2 броя/pcs     24,99 лв./BGN

Патешко магре на Тепаняки с гарнитура ориз със зеленчуци *9, 10

Duck magret on teppanyaki with vegetables rice on the side

400 г/g     39,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Сърф енд търф
Surf and turf

телешко и скариди с артишок *7, 9, 12

Beef and Shrimps with artichoke

250 г/g     51,99 лв./BGN

Уагю бийф на тепаняки
Wagyu beef on teppanyaki

Познатото в цял свят със своята мраморна структура, японскотa порода „Уагю” 
е с един от най-запомнящите се вкусове. Предлаганият от нас стек е от възможно най-високия клас А5, 

приготвен на тепаняки. Може да направите своя избор от рибай или бон филе
Known all over the world for its marbled texture, the Japanese “Wagyu” has one of the most memorable flavours. 

The steak on teppanyaki we offer is rated at the highest A5 class. You can order a ribeye or bon fillet

100 г/g     129,99лв./BGN

Авторски ястия
Signature Dishes

КАРПАЧО ОТ ОКТОПОД
Octopus Carpaccio

Микс от хрупкави салати върху маринован октопод със завършек от дехидратирано годжи бери *8, 9, 12

A mix of fresh salads over a marinated octopus topped with dried goji berries

150 г/g     26,99 лв./BGN

ТАРТАР ОТ СЬОМГА 888
Salmon Tartare 888

Маринована с цитруси и цвекло норвежка сьомга, див лук и перуанско авокадо *6

Norwegian salmon marinated with a mix of freshly squeezed citrus fruit 
and beetroots, chives and Peruvian avocado

150 г/g     26,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Гъши дроб 888
Foie Gra 888

Най-висок клас български гъши дроб приготвен на тепаняки, сервиран върху карамелизирани круши
в домашен сок от био ананас

High-class Bulgarian foie gra cooked on teppanyaki, served on caramelized pears 
and topped with homemade organic pineapple juice

150 г/g     45,99 лв./BGN

Октопод на робата
Robata Grilled Octopus

Маринован октопод, приготвен по технологията „су вид”, запечен на робата грил и
глазиран с домашен балсамов сос *8, 9

Marinated octopus, cooked by the "sous-vide" technology, grilled on the robata grill and 
glazed with homemade balsamic sauce

120 г/g     45,99 лв./BGN

Пиле в Ананас
Pineapple Chicken

Царевично пиле приготвено на уок с парченца био ананас, завършен с поръска от див лук и сусамен микс  *8, 9, 10

Corn chicken cooked in a wok with organic pineapple chunks, finished with a sprinkling of chives and sesame mix

250 г/g     22,99 лв./BGN

Крака от снежен рак
Snow crab legs

Крака от най-големия вид рак „Снежен Краб”, уловен в дълбочините на Тихия океан, в крайбрежието
на щата Аляска. Приготвени на пара и овкусени с домашен сос таре *5, 9

Legs of the Snow Crab, one of the largest species of crab, caught in the depths of the Pacific Ocean, in 
the coastal waters of the State of Alaska. Steamed and seasoned with homemade tare sauce

100 г/g     79,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Стартери и разядки
Starters and snacks

Едамаме
Edamame

150 г/g     8,99 лв./BGN

Едамаме Шрирача
Edamame sriracha

160 г/g     8,99 лв./BGN

Телешко карпачо
Beef carpaccio

Телешко карпачо с рукола, пармезан и горчичен сос *4, 12

Beef carpaccio with arugula, parmesan and mustard sauce

120 г/g     20,99 лв./BGN

Тон тартар
Tuna Tartare

Жълтоперест тон в авторска марината и перуанско авокадо *6, 9, 10

Yellowfin tuna in a signature marinade and Peruvian avocado

150 г/g     28,99 лв./BGN

Зенсай-еби
Zensai-ebi

Студено предястие с розови домати, микс от чушки, перуанско авокадо и запечени скариди *7

Cold appetizer with pink tomatoes, mixed peppers, Peruvian avocado and seared shrimp

180 г/g     17,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Салати
Salads

Наши
Nashi Salad

Комбинация от свежи микс салати, печено кашу, 
круша, червен карамелизиран лук и специален дресинг

Combination of fresh mixed greens, roasted cashews, 
pear, red caramelized onions and special dressing

220 г/g     11,99 лв./BGN

     Уакаме *10

wakame

130 г/g     9,99 лв./BGN

Салата Оренджи
Orange Salad

Завладяващ микс от листни салати, перуанско авокадо, перли от козе сирене 
произведени от фамилна българска ферма, сладък червен портокал, корен от див копър 

със завършек от филиран био бадем *2, 5, 12

A fascinating mix of fresh lettuces, Peruvian avocado, goat cheese pearls 
from a family-owned Bulgarian farm, sweet red orange, wild fennel root 

with a finish of sliced organic almond

250 г/g     13,99лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Супи
Soups

Рамен
Ramen

Японска традиционна супа, приготвена с пилешки бульон, салата бок-чой, 
рамен нудли, мариновано яйце, зелен лук и шарено свинско месо *1, 4, 9, 10

Traditional Japanese soup prepared with chicken broth, 
bok choy salad, ramen noodles, marinated egg, 

green onions and striped pork

400 г/g     19,99 лв./BGN

Мисо
Miso

Японска традиционна супа с мисо бульон, 
зелен лук, уакаме водорасли и сирене тофу *2, 6

Traditional Japanese soup with miso broth, green onion, 
wakame seaweed and tofu cheese

250 г/g     10,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

ТАЙЛАНДСКО МЕНЮ
THAI MENU

Традиционната тайланска кухня има своето специално място в менюто на ресторант 888 Taste 
Show Asian cuisine. Опитайте автентичните ястия по рецепти на Шеф Ана Танапорн. В тях е претворен 

дългогодишен кулиранен опит от кухнята на Изтока.

Traditional Thai cuisine have special place in restaurant 888 Taste Show Asian cuisine’s menu. Taste  
authentic meals by Chef Anna Tanaporn. You can find preserved many years of culinary experience from 

the cuisine of the East.

СТАРТЕР
STARTER

Пилешко сатай 
Chicken Satay 

пиле, тайландски подправки, кокосово мляко
chicken, thai spices, coconut milk

150 г/g     14,99 лв./BGN

СУПА
SOUP

ТОМ-ЯМ ГУНГ
TOM-YAM GOONG

скариди, чери домати, лук, лимонена трева, галангал, 
листа от кафир лайм, прясно чили, чили паста, мляко, кориандър * 6, 7, 9

shrimps, cherry tomatoes, onion, lemongrass, galangal, 
kaffir lime leaf, fresh chili, chili paste, milk, coriander

150 г/g     22,99 лв./BGN 



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

КЪРИ 
CURRY

ЗЕЛЕНО КЪРИ 
GREEN CURRY

Свинско или пилешко
Pork or Chicken

кокосово мляко, зелена къри паста, патладжан, 
пресен босилек, прясна чушка, жасминов ориз * 9

coconut milk, green curry paste, egg plant, fresh basil, 
fresh pepper, jasmine rice

400 г/g     22,99 лв./BGN

ЧЕРВЕНО КЪРИ
RED CURRY

Скариди или Пилешко
Shrimp or Chicken

кокосово мляко, червена къри паста, 
|бамбукови стръкове, прясна чушка, босилек, жасминов ориз * 7, 9

coconut milk, red curry paste, bamboo shoots, 
fresh pepper, basil, jasmine rice

400 г/g     22,99 лв./BGN

ПИЛЕШКО МАСАМАН КЪРИ
MASSAMAN CHICKEN CURRY

кокосово къри, лук, картоф, пиле, фъстъци, 
тамаринд паста, масаман паста, жасминов ориз * 9

coconut curry, onion, potato, chicken, peanuts, tamarind paste, 
massaman paste, jasmine rice

400 г/g     22,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

ОСНОВНИ
MAINS

ПАД КИА ПАО
PAD KYA PAO

чили чушка на кубчета, прясна чушка, босилек, яйце, жасминов ориз * 8, 9

diced chili pepper, fresh pepper, basil, egg, jasmine rice

със свинско 
with pork

230 г/g     15,99 лв./BGN

с морски дарове
with sea food

230 г/g     19,99 лв./BGN

ПАД ТАЙ ГОНГ
PAD THAI GOONG

скариди, оризови нудли, тамаринд сос, тофу, бобови кълнове, 
зелен лук, яйца, лайм, фъстъци, сушени чили чушки * 2, 7, 9

shrimps, rice noodles, tamarind sauce, tofu, bean sprouts, spring onion, eggs, lime,  
ground peanuts, dried chilis

150 г/g     22,99 лв./BGN

СЬОМГА СЪС СОС ЧЕРВЕНО КЪРИ
SALMON WITH RED CURRY SAUCE

сьомга, кокосов крем, червено къри, пържени зеленчуци * 9

salmon, coconut cream, red curry paste, fried vegetables

250 г/g     32,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

ТИГРОВА СКАРИДА СЪС СОС ЧЕРВЕНО КЪРИ
BIG TIGER SHRIMP WITH RED CURRY SAUCE

тигрова скарида, кокосов крем, сос червено къри, пържени зеленчуци * 9

tiger shrimp, coconut cream, red curry paste, fried vegetables

250 г/g     32,99 лв./BGN

ДЕСЕРТИ
DESSERTS

ПЪРЖЕН БАНАН - банан, топка сладолед * 9, 10

Fried Banana - Banana, ice cream

100 г/g     9,99 лв./bgn

ПЪРЖЕН СЛАДОЛЕД - сладолед, хляб 
Fried Ice Cream - Ice cream, Bread

100 г/g     9,99 лв./bgn
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Тепаняки
Teppanyaki

Тепаняки е уред и метод за приготвяне на храна, произлизащ отпреди 200 години в Япония. 
Основното му разпространение започва след края на Втората световна война. 
Уредът се състои от голяма нагорещена метална плоча, на която се приготвят 

меса, морски дарове,ориз, яйца и зеленчуци

Teppanyaki is an appliance and a method of food preparation that originated 200 years ago in Japan. Its 
main spread began after the end of World War II. The appliance consists of a large hot metal plate on which 

meat, seafood, rice, eggs and vegetables are cooked

Скариди юзу-чили
Shrimp yuzu chili

Скариди, приготвени на тепаняки, овкусени с домашен цитрусов пикантен сос *7

Teppanyaki cooked shrimp seasoned with homemade citrus spicy sauce

6 броя/pieces     17,99 лв./BGN

Гьоза Гави-ган
Gyoza Gavigan

Гьоза с телешко месо и гъши дроб *1, 9, 10

Gyoza with beef and foie gra

150 г/g     19,99 лв./BGN

Гьоза Пекинска
Beijing gyoza

Гьоза с патешко месо *1, 8, 9, 10

Gyoza made with duck meat

150 г/g     18,99 лв./BGN
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лаврак на тепаняки
Teppanyaki sea bass

Филе от лаврак, приготвено на тепаняки, 
с джинджифилов сос, гарнирано с императорски ориз, 

домати конкасе, филиран био бадем и поръска с чипс от лук * 5, 6

sea bass fillet cooked on teppanyaki with ginger sauce, topped with emperor rice, 
concasse tomatoes, sliced organic almond and a sprinkling of onion chips

250 г/g     23,99 лв./BGN

Шукай-фан
Shukai-fan

Жасминов ориз, приготвен на тепаняки с аспержи, 
микс чушки, гъби, морков, яйце, соев сос и масло * 1, 5, 9

Jasmine rice cooked on teppanyaki with asparagus, 
mixed peppers, mushroom, carrot, egg, soy sauce and butter

250 г/g     13,99лв./BGN

Торинику гохан
Toriniku gohan

Жасминов ориз, приготвен на тепаняки с царевично пиле, 
аспержи, Гъби, микс от чушки, морков, яйце, соев сос и масло * 1, 5, 9

Jasmine rice cooked on teppanyaki with corn chicken, asparagus, 
Mushrooms, mix of peppers, carrot, egg, soy sauce and butter

350 г/g     16,99 лв./BGN
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Робата
robata

Робата е тип японски грил и е един от най-старите методи за приготвяне на храна в Япония. На остров 
Хокайдо моряците са отивали на риболов за големи периоди от време, тези периоди са ги мотивирали 
да създадат робатата. Тя им е позволявала приготвянето на храна на палубата, без да има опасност от 

пожари, заради специфичната и каменна структура. Разбира се от тогава дизайните на робата гриловете 
са се променили доста, но ние имаме най-автентичната такава в България. С грижа за Вашето здраве 

зареждаме нашата робата с така наречените бели въглища, които са антиканцерогенни 
 

Robata is a type of Japanese grill and is one of the oldest methods of food preparation in Japan. On the 
island of Hokkaido, sailors used to go fishing for long periods of time, which is why they invented the robata 

to cook their food on deck without causing fires because of its specific stone structure. Of course the 
design of today's robata grills is very different, but ours is the most authentic one in Bulgaria. Your health is 

our priority and we load our robata with anticarcinogenic white coal

Иберико рибс
Iberico Ribs 

„Пата Негра“ е порода прасета, които живеят във високите части 
на Западна Испания и се хранят основно с жълъди, откъдето идва и страхотният вкус на месото им. 

Нашите ребра са мариновани, запечени и глазирани с домашен барбекю сос * 9

"The Pata Negra" is a breed of pig that lives in the highlands of western Spain and is mainly fed with acorns, hence 
the great taste of their meat. Our ribs are marinated, roasted and glazed with homemade barbecue sauce.

300 г/g     33,99 лв./BGN

Рибай от „Блек Ангъс“
Black Angus Ribeye

Рибай стек от „Блек Ангъс“ резерва, маринован и приготвен на робата грил * 9

Black Angus ribeye steak, marinated and grilled on the robata grill

220 г/g     99,99 лв./BGN

Бонфиле от „Блек Ангъс“
Black Angus bon fillet

Бонфиле стек от „Блек Ангъс“ резерва, маринован и приготвен на робата грил * 9

Black Angus Bon fillet steak, marinated and grilled on the robata grill

220 г/g     99,99 лв./BGN
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РОБАТА ЯКИТОРИ
ROBATA YAKITORI

Още от началото на създаването на първите робата грилове в Япония този стил на приготвяне на 
пилешко месо и зеленчуци е останал и до ден днешен и е любим сред източните народи. Малките 

шишчета, наречени „якитори”, са били най-практичният метод за приготвяне на храна заради 
малките размери на робатата. При нас може да опитате следните комбинации:

Ever since the first robata grills were created in Japan, this style of cooking chicken and vegetables has 
remained to this day and is preferred among Eastern nationalities. Small skewers called "yakitori" were the 

most practical method of preparing food back then because of the small size of the robata. Here you can 
try the following combinations:

ЯКИТОРИ 
YAKITORI

     ПИЛЕШКО *9

CHICKEN

130 г/g     8,99 лв./BGN

ЯКИГЮ
YAKI GYU

    ТЕЛЕШКО *9

BEEF

130 г/g     20,99 лв./BGN

ЯКИСАКЕ  
YAKI SAKE

      СЬОМГА *6, 9

SALMON

200 г/g     11,99 лв./BGN

ЯКИЕБИ 
YAKI EBI

       СКАРИДА*7, 9

SHRIMP

130 г/g     14,99 лв./BGN
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Уок меню
Wok Menu

Уок е специфичен тиган, произлизащ от източноазиатските страни. Отличителна черта при него е 
облата му форма и материалът, от който е направен. Приготвянето на храна с уок тиган гарантира 

дълбок и опушен вкус поради високите градуси, които може да развие.

Wok is a specific pan originating from East Asian countries. Its distinctive feature is its round shape and the 
material from which is made of. Cooking food with a wok ensures a deep and smoky flavourdue to the high 

degrees it can reach.

Пиле по тайландски
Thai style chicken

Царевично пиле, приготвено на уок, с тайландски пикантен сос, микс от свежи зеленчуци, 
печено кашу и гарнирано с жасминов ориз, приготвен на тепаняки * 8, 9, 10

Corn chicken cooked in a wok, with Thai spicy sauce, mix of fresh vegetables, 
roasted cashew, topped with jasmine rice cooked on teppanyaki

300 г/g     18,99 лв./BGN

Ясай гю
Yasai gyu

Телешко бонфиле, приготвено на уок, с микс от свежи зеленчуци, 
гарнирано с жасминов овкусен ориз, приготвен на тепаняки * 9, 10

Beef tenderloin cooked on wok with a mix of fresh vegetables, topped 
with jasmine flavored rice cooked on teppanyaki.

300 г/g     29,99 лв./BGN

Тори-мен
Tori-man

Жълти китайски нудли, приготвени на уок, с микс от зеленчуци и царевично пилешко месо * 9

Yellow Chinese noodles cooked in a wok, with a mix of vegetables and corn chicken

350 г/g     12,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Ясай удон
Yasai udon

Жълти китайски нудли, приготвени на уок, с микс от зеленчуци *9

Yellow Chinese noodles cooked in a wok with a vegetable mix

300 г/g     10,99 лв./BGN

Нубаши удон
Nubashi udon

Удон нудли, приготвени на уок, с микс от зеленчуци и скариди *7, 9

Udon noodles cooked in a wok, with a mix of vegetables and shrimp

350 г/g     18,99 лв./BGN 

Гюнико-мен
Gunico-men

Жълти китайски нудли, приготвени на уок, с микс от зеленчуци и телешко месо *9

Yellow Chinese noodles cooked in a wok, with mix of vegetables and beef

350 г/g     24,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Хрупкави и Темпура изкушения
Crispy and tempura temptations

Темпура е типична техника за приготвяне на храна от японската кухня. Тя се поражда от първия 
контакт на японците с португалските моряци и християнските мисионери. Християните са се 
въздържали от консумацията на месо за три дни в началото на всеки сезон и тези периоди са 
наричани „темпора” . В тези периоди са се хранели само със зеленчуци и риба. Именно оттам 

произлиза името „темпура”.

Tempura is a typical food preparation technique from the Japanese cuisine. It originated from the contact 
between Japanese and Portuguese sailors and Christian missionaries. The Christians abstained from meat 

consumption for three days at the beginning of each season and these periods were called "tempura". 
During these periods they ate only vegetables and fish. The word “tempura” is derived from there.

Пролетни рулца със зеленчуци * 1, 9

Spring Rolls with Vegetables

5 броя/pieces     8,99 лв./BGN

Хрупкави пикантни скариди * 1, 7, 9, 10

Crispy spicy Shrimps

6 броя/pieces     17,99 лв./BGN

Скариди динамит
Dynamite shrimps

Пикантни скариди темпура, овкусени със сос шрирача * 1, 7, 10

Spicy shrimps tempura with sauce sriracha

6 броя/pieces     18,99 лв./BGN

        Скариди темпура * 1, 7, 9

Shrimp tempura

5 броя/pieces     17,99 лв./BGN

              Хрупкави пикантни калмари * 1, 8, 9, 10

Crispy spicy squids

200 г/g     23,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Сладко кисели калмари
Sweet and sour squids

Калмари темпура овкусени със сладко-кисел сос и сусам микс * 1, 8, 9, 10

squids tempura with sweet-sour sauce and sprinkle of sesame mix

200 г/g     20,99 лв./BGN

Сладко-кисел октопод
Sweet and sour octopus

пипало от октопод в темпура и овкусено със сладко-кисел сос и сусам микс * 1, 8, 9, 10

Tempura made octopus with sweet-sour sauce and sprinkle of sesame mix

150 г/g     45,99 лв./BGN

Десерти
Desserts

Флейминг дайс
Flaming dice

Шоколадова обвивка с брауни платка, 
малиново кули, залята с мисо карамел * 1, 2, 4, 5

Chocolate shell with brownie board, raspberry coulis, 
topped with miso caramel sauce

150 г/g     14,99 лв./BGN

Сусамови топчета
Sesame balls

сусамови топчета със сливов сос *1, 9, 10

sesame balls with plum sauce

5 броя/5pieces     15,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Манго чийзкейк
Mango cheesecake

Чийзкейк с бисквитена основа, сладко от червен боб, крема сирене и домашно сладко от манго * 1, 4, 5

Cheesecake with a biscuit base, red bean jam, cream cheese and homemade mango jam

80 г/g     12,99 лв./BGN

Малинова наслада
Raspberry delight

Шоколадова полусфера с малинов пълнеж и кокосови стърготини * 1, 2, 4, 5

Chocolate semi-sphere with raspberry filling and coconut

80 г/g     12,99 лв./BGN

Сладолед със зелен чай и плодове личи
Ice cream with green tea and lychee fruit

Сладолед с матча зелен чай, комбиниран с плодове личи, 
карамелизирани фъстъци и мисо-карамелен топинг

Matcha green tea ice cream combined with lychee fruit, 
caramelized peanuts and miso caramel topping

150 г/g     14,99 лв./BGN

Сорбе Манго
Mango Sorbet

50 г/g     5,99 лв./BGN

Мисо-карамел сладолед
Miso-caramel ice cream

50 г/g     5,99 лв./BGN



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Алергени
Allergens

1.Зърнени култури, съдържащи глутен
Cereals containing gluten 

2 Различни видове ядки и продукти от тях
Nuts and products thereo

3.Фъстъци и продукти от тях
Peanuts and products thereof

4.Яйца и продукти от тях
Eggs and products thereof

5.Мляко и млечни продукти(включително лактоза)
Milk and milk products (including lactose)

6.Риба и рибни продукти
Fish and fish products

7.Ракообразни и продукти от тях
Crustaceans and products thereof

8.Мекотели и продукти от тях
Molluscs and products thereof 

9.Соя и соеви продукти
Soya and soybean products 

10.Сусам и продукти от него
Sesame seed and products thereof

11.Целина и продукти от нея 
Celery and products thereof

12.Синап и продукти от него
Synapse and products thereof

13.Лупина и продукти от нея
Lupine and products thereof 

14.Серен двуокис или сулфити с концентрация 
над 10 мг/кг или 14 мг/л, изразени под формата на общ SO2

Sulfur dioxide and sulphites with a concentration of 
more than 10 mg / kg or 10 mg / liter, expressed as total SO2



СУШИ МЕНЮ
SUSHI MENU



Сетове
COMBOS

Сет 888
888 Combo

Харуказе, Кахой-ден, Гамба, Шимада, 

Салмон краб, Хосо пушена сьомга * 5, 6, 7, 9, 10

Harukaze, Kahoi-den, Futomaki gamba, Shimada, 

Salmon crab, Hosomaki smoked salmon

30 бр./pcs      800 гр/gr      62,99лв./bgn

Нигири сет
Nigiri set

Нигири сьомга, Нигири тон, Нигири скарида, 

Нигири змиорка, Нигири лаврак, Гункан пикантна 

сьомга, Гункан пикантен тон * 6, 7, 9

Nigiri salmon, Nigiri tuna, Nigiri shrimp, Nigiri eel, 

Nigiri seabass, Gunkan spicy salmon, Gunkan spicy tuna
12 бр./pcs      470 гр/gr     40,99лв./bgn

Сьомга сет
Salmon set

Футомаки сьомга, Хосомаки сьомга, Калифорния 

сьомга, Нигири сьомга, Нигири саке торо * 5, 6, 9, 10

Futomaki salmon, Hosomaki salmon, California 

salmon, Nigiri salmon, Nigiri sake toro

20 бр./pcs      550 гр/gr     49,99лв./bgn

Веджи сет
Veggie set

Веджи фитнес, Хосо краставица, 

Хосо авокадо, Рокет рол * 9

Veggie fitness, Hosomaki cucumber, 

Hosomaki avocado, Rocket roll

20 бр./pcs      400 гр/gr     18,99лв./bgn



Сашими и татаки
SASHIMI AND TATAKI

Сашими сьомга * 6 
Sashimi salmon
80 гр/gr     16,99лв./bgn

Сашими тон * 6

Sashimi tuna
80 гр/gr     16,99лв./bgn

Сашими лаврак * 6

Sashimi seabass
80 гр/gr     16,99лв./bgn

Сьомга татаки * 6, 9

Salmon tataki

90 гр/gr     19,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Хосомаки
HOSOMAKI

Хосомаки авокадо 
Hosomaki avocado

Нори, ориз, авокадо *  9

Nori, rice , avocado

6 бр./pcs         110 гр/gr      7,99лв./bgn

Хосомаки краставица
Hosomaki cucumber

Нори, ориз, краставица, сусам * 9

Nori, rice, cucumber, sesame

6 бр./pcs         110 гр/gr      7,99лв./bgn

Хосомаки сьомга
Hosomaki salmon

Нори, ориз, сьомга, краставица, уасаби * 6, 9

Nori, rice, salmon, cucumber, wasabi

6 бр./pcs         140 гр/gr      10,99лв./bgn

Хосомаки тон
Hosomaki tuna

Нори, ориз, тон, уасаби * 6, 9

Nori, rice, tuna, wasabi

6 бр./pcs         130 гр/gr      10,99лв./bgn

Хосомаки пушена сьомга
Hosomaki smoked salmon

Нори, ориз, пушена сьомга, 

японска майонеза, уасаби грах * 6, 9

Nori, rice, smoked salmon, 

japanese mayonnaise, wasabi peas

6 бр./pcs         150 гр/gr      10,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Нигири
NIGIRI

Нигири сьомга
Nigiri salmon

Ориз, сьомга, уасаби * 6, 9

Rice, salmon, wasabi

2 бр./pcs         70 гр/gr      8,99лв./bgn

Нигири скарида
Nigiri shrimp

Ориз, бланширана скарида * 7, 9

Rice, shrimp

2 бр./pcs         70 гр/gr      8,99лв./bgn

Нигири тон
Nigiri tuna

Ориз, тон, уасаби * 6, 9

Rice, tuna, wasabi

2 бр./pcs         70 гр/gr      8,99лв./bgn

Нигири саке торо
Nigiri sake toro

Ориз, корем от сьомга, уасаби

Rice, salmon belly, wasabi

2 бр./pcs         70 гр/gr      6,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Нигири змиорка
Nigiri eel

Ориз, нори,  филе от змиорка, унаги сос * 6, 9

Rice, nori, eel, unagi sauce

2 бр./pcs         70 гр/gr     10,99лв./bgn

Нигири лаврак
Nigiri seabass

Ориз, лаврак, див лук, люто сусамово олио * 6, 9

Rice, seabass, chives, spicy sesame oil

2 бр./pcs         70 гр/gr      8,99лв./bgn

Гункан пикантен тон
Gunkan spicy tuna

Ориз, нори, пикантен тон * 6, 9, 10

Rice, nori, minced spicy tuna

2 бр./pcs         60 гр/gr      8,99лв./bgn

Гункан пикантна сьомга
Gunkan spicy salmon

Ориз, нори, пикантна сьомга

Rice, nori, minced spicy salmon

2 бр./pcs         60 гр/gr      8,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Футомаки
FUTOMAKI

Футомаки сьомга
Futomaki salmon

Ориз, нори, сьомга, авокадо, уасаби * 6, 9 

Rice, nori, salmon, avocado, wasabi

6 бр./pcs         180 гр/gr      16,99лв./bgn

Футомаки пикантен тон
Futomaki spicy tuna

Ориз, нори, пикантен тон, пикантна майонеза * 4, 6, 9, 10

Rice, nori, minced spicy tuna, spicy japanese mayonnaise

6 бр./pcs         180 гр/gr      16,99лв./bgn

Футомаки гамба
Futomaki gamba

Ориз, нори, пикантна скарида, 

японска майонеза, зелена салата, 

авокадо, юзу сос * 4, 7, 9, 10

Rice, nori, spicy shrimp, lettuce, 

avocado, yuzu sauce

6 бр./pcs         200 гр/gr      16,99лв./bgn

Футомаки Чан
Futomaki Chan

Темпурирана ролка суши с ориз, 

нори, рак, пушена сьомга, 

оранжево тобико, джинджифил * 1, 4, 7, 8, 9

Tempura friend roll with rice, 

nori, crab, smoked salmon, 

orange tobiko, ginger

6 бр./pcs         220 гр/gr      12,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Футомаки Черна перла 
Futomaki Black Pearl

ориз, пушена сьомга, гравлакс, 

филаделфия, краставица * 5, 6, 9

rice, smoked salmon, gravlax, 

philadelphia, cucumber

6 бр/pcs     180 г/g     10,99лв/bgn

Урамаки
URAMAKI

Харуказе
Harukaze

Ориз, соево нори, филаделфия, манго, 

авокадо, портокалова майонеза, портокал * 4, 5, 9

Rice, soya nori, philadelphia cheese, mango, 

avocado, orange, orange mayonnaise

4 бр./pcs         100 гр/gr      7,99лв./bgn

Веджи фитнес
Veggie fitness

Ориз, оризово нори, авокадо, рукола, 

зелена салата, мариновани краставици * 9

Rice, rice nori, avocado, lettuce, 

aragula leaves, marinated cucumbers

4 бр./pcs         100 гр/gr      5,99лв./bgn

Шимада
Shimada

Ориз, нори, пикантен тон, краставица, 

авокадо, уасаби грах * 6, 9

Rice, nori, minced spicy tuna, cucumber, 

avocado, wasabi peas

4 бр./pcs         130 гр/gr      10,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Салмон шримп
Salmon shrimp

Ориз, нори, скарида темпура, 

краставица, оранжево тобико, 

запечена сьомга, манго сос * 6, 7, 9

Rice, nori, shrimp tempura, cucumber, 

orange tobiko, salmon, mango sauce

4 бр./pcs         140 гр/gr      17,99лв./bgn

Кахой-ден
Kahoi-den

Ориз оцветен с масло от сепия, 

сьомга, авокадо, оранжево тобико, 

японска майонеза, уасаби грах * 6, 8, 9

Rice coloured with cuttlefish ink, 

salmon, avocado, orange tobico, 

japanese mayonnaise and wasabi peas

4 бр./pcs         110 гр/gr      10,99лв./bgn

Шун
Shun

Ориз, нори, пушена сьомга, краставица, 

авокао, японска майонеза * 4, 6, 9

Rice, nori, smoked salmon, cucumber, 

avocado, japanese mayonnaise

4 бр./pcs         120 гр/gr      8,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Салмон краб
Salmon crab

Ориз, нори, рак, сьомга, авокадо, 

японска майонеза * 4, 6, 7, 9

Rice, nori, crab, salmon, avocado, 

japanese mayonnaise

4 бр./pcs         140 гр/gr      14,99лв./bgn

Калифорния тон
California tuna

Ориз, нори, тон, авокадо, 

свежи билки * 6, 9

Rice, nori, tuna, avocado, 

fresh herbs

4 бр./pcs         100 гр/gr      9,99лв./bgn

Калифорния сьомга
California salmon

Ориз, нори, сьомга, 

авокадо, свежи билки *6, 9

Rice, nori, salmon, avocado, fresh herbs

 4 бр/pcs     100 г/g     7,99лв/bgn

Рокет рол
Rocket roll

Ориз, оризово нори, маринована 

краставица, авокадо, морков, рукола

Rice, rice nori, marinated cucumber, 

avocado, carrot, aragula leaves

4 бр./pcs         80 гр/gr      6,99лв./bgn



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.

Алергени
ALLERGENS

1.Зърнени култури, съдържащи глутен
Cereals containing gluten 

2 Различни видове ядки и продукти от тях
Nuts and products thereo

3.Фъстъци и продукти от тях
Peanuts and products thereof

4.Яйца и продукти от тях
Eggs and products thereof

5.Мляко и млечни продукти(включително лактоза)
Milk and milk products (including lactose)

6.Риба и рибни продукти
Fish and fish products

7.Ракообразни и продукти от тях
Crustaceans and products thereof

8.Мекотели и продукти от тях
Molluscs and products thereof 

9.Соя и соеви продукти
Soya and soybean products 

10.Сусам и продукти от него
Sesame seed and products thereof

11.Целина и продукти от нея 
Celery and products thereof

12.Синап и продукти от него
Synapse and products thereof

13.Лупина и продукти от нея
Lupine and products thereof 

14.Серен двуокис или сулфити 
с концентрация над 10 мг/кг или 14 мг/л, 
изразени под формата на общ SO2
Sulfur dioxide and sulphites with a 
concentration of more than 10 mg / kg or 10 mg / liter, 
expressed as total SO2



Всички цени са в лева за един брой. All prices are in BGN for one piece.


