
DICCIONARI
JAPONÈS

TATAKI
&

TARTARS

Chashu: cansalada a baixa temperatura amb assaonament asiàtic.

Chirashizushi: base d’arròs de sushi amb ingredients frescos variats, 
i sempre amb presència de peix.

Ebi: gamba i llagostí.

Harumaki: rotllets cruixents farcits de verdures i proteïna animal.

Hoisin: dolça salsa picant feta de faves de soja, sucre, vinagre, all
i cacauet.

Izakaya: típic bar o restaurant japonès.

Kimuchi: salsa suau, aporta sabors frescos que recorden a la fruita 
verda. 

Maguro: tonyina.

Masago: petits ous de capellà.

Mazemen: versió del Ramen sense brou.

Misoshiro: nom de la sopa miso, ingredient principal de la qual és el miso 
i que és present a tots els àpats japonesos tradicionals, des de 
l’esmorzar fins al sopar.

Moriawase: assortiment variat de sushi.

Nitamago: ou semicuit i marinat amb soja, gingebre i mirin. 

Sake: beguda alcohòlica fermentada d’arròs. 

Shake: salmó.

Sunomono: amanida japonesa refrescant de cogombre.

Tonkotsu: brou de porc amb verdures, cuit mínim 12 hores. 

Umeshu: licor de pruna japonesa.  

Uni: eriçó.

IVA inclòs en el preu

Avisi a qualsevol membre del personal si té algun tipus d'al·lèrgia o intolerància alimentària.

IZAKAYA CANALLA
(TAPES & SIDES)

Picant / Molt picant

9,90

10,95

10,25

Maguro & llimona  10,60
Tàrtar de tonyina sobre llimones amb wasabimayo  

Tàrtar de salmó  12,75
i alvocat amb ikura i cruixent d’arròs

Tataki de tonyina  12,90
amb wok de de enoki i alfàbrega fresca

Tar-taki de tonyina  13,80
Duo de tataki i tàrtar amb mango, maracujà i alvocat

8,65

5,55

Yakisoba 
de calamar, gambes, verdures,
katsoubushi i ceba tendra

Kamo no yakimeshi
Arròs saltat, magret d’ànec
amb notes picants, verdures
i katsoubushi 

Fideus trufats
Fideus al wok amb verdures, xiitake,
ou i aroma de trufa

Tempura
de bolets japonesos i llagostins
amb maionesa de kimchi

4,95Edamame
Beines de soja saltades amb
mantega i flor de sal

Edamame trufat

Misoshiro 
Sopa de miso clàssica amb tofu i wakame

Miso salad

Gyozas (5 pcs)
De pollastre i verdures

Ebi Gyozas (5 pcs)
Gambes i verdures cruixents

Torikatsu
Pollastre arrebossat amb panko,
carbassons amb miso i
salsa tonkatsu

7,50

9,95

5,30

4,65

6,95



SUSHI LOVER’S

URAMAKI ROLLS  (8 PCS)
Black califòrnia
Cranc, cogombre, alvocat,
tobiko negre i
maionesa de miso

Italià
Mozzarella de búfala, salmó,
tomàquet sec, alvocat i
pesto genovès cremós

Spicy tuna
Tontina picant, alvocat
i panko cruixent

Crispi tuna
Futomaki de tonyina vermella, crema
de pinyons, ceba cruixent,
tobiko vermell i perles d’arròs

Shake avocado
Salmó, cogombre, formatge d’untar,
kaisou, amanida de wakame, masago
taronja i alvocat

Red velvet
Tonyina, formatge d’untar, maduixa 
caramel·litzada, perles de Yuzu i teriyaki de gerds

Steak tartar
Amb mango, alvocat fresc
i maionesa de wasabi

Llamàntol uramaki
amb papaia, alvocat
i maionesa picant

Foie maki
de semicuit d’ànec amb mango,
masago i tataki de tonyina

HOT ROLLS (6 O 8 PCS)
Philadelphia
Maki arrebossat amb salmó,
ceba, alvocat
i crema de formatge

Ebi
Tempura de llagostins, enoki i
alfàbrega amb maionesa
picant (8 pcs)

Rainbow
Maki arrebossat amb salmó,
daurada, tonyina i llimona crispy  

Muntanya kitadake
Tempura de gambes
sobre uramakis d’alvocat,
salsa de samba & llimona 
i encenalls de coco fresc

Dragón 
Anguila cremada, alvocat,
tempura de salmó, maionesa
i cogombre (8 pcs)

IVA inclòs en el preu

Avisi a qualsevol membre del personal si té algun tipus d'al·lèrgia o intolerància alimentària.

8,80

10,95

10,65

11,60

12,40

16,95

13,80

8,95

9,95

10,40

10,95

10,70

11,20

15,95

3,80

3,80

3,80

3,95

3,95

4,15

NIGIRIS (1 PCS)
Tonyina
Tonyina, Tobiko negre, kizumi wasabi
i perles d’arròs masago arare

Daurada & trufa
Daurada salvatge i crema de trufa

Salmó
salmó flamejat, ceba caramel·litzada,
formatge d’untar i masago vermell

Anguila
anguila fumada amb la seva salsa 

Tartar wow
Tàrtar de vedella amb ou de guatlla

Foie
foie flamejat, salsa teriyaki
i poma caramel·litzada

COMPARTIR ÉS VIURE
Miu  26,80 

Assortiments de sushi i sashimi…
(6 peces de sashimi, 6 peces de nigiri i 8 peces de shake avocado)

We love makis  25,50
Uramakis (24 unitats) 

Nigiri party (6 pzs.)  19,95

5,25

5,35

4,95

5,95

4,75

5,95

4,75
5,95

5,95

4,25

Textures de mango
amb llimona

Cheesecake
tebi

Tiramisú
de te verd

Lemon pie

Sopa de xocolata blanca i iogurt
Amb gelat de llimona i pa de pessic de pastanaga

Chocolate by Miu
(pastís casolà de xocolata líquida)

Trufes

Mochi japonès
de formatge amb maduixes, xocolata o te verd

Coulant
de xocolata amb Mont Fuji de nata muntada 

Frozen
Sorbets i gelats… a discreció

DOLÇOS DE OSAKA

Picant / Molt picant


