MENU

NASZE LOKALIZACJE:

ul. Waryńskiego 28
501 608 806
ul. Sokołowska 13
508 908 809
al. KEN 84
22 648 03 03
ul. Remiszewska 14a
500 195 591
ul. Kazachska 1
504 535 653

Zamówienia online na
www.sotosushi.pl

Od 4 osób restauracja dolicza serwis w wysokości 10%
Over 4 people the restaurant will add a service charge of 10%

@SotoSushi

@sotosushiwarszawa

www.sotosushi.pl

VEGAN
PO KE BOWL
PO K E BOW L

Kalaﬁor w panko, ryż, mango, awokado, edamame, rzodkiewka, marynowana
rzepa, grzyby shitake, kiełki groszku, sos majonez sweet chili

38 zł

Cauliflower in panko breadcrumbs, rice, mango, avocado, edamame, radish,
marinated turnip, shiitake mushrooms, pea sprouts, sweet chilli mayonnaise sauce

HOSO MAKI
H O SO MAKI

( 6 s z t .)

(6 pcs)

15 zł

Wędzony łosoś z marchewki
Carrot lox

NIGIRI
N IG IRI

( 2 szt . )

(2 pcs)

Marynowana papryka, chili majonez, sezam, sos tonkatsu

17 zł

Marynowany bakłażan, rzepa, sezam wasabi, sos tonkatsu

19 zł

Boczniak, chili majonez, prażony słonecznik, sos tonkatsu

19 zł

Marinated pepper, chilli mayonnaise, sesame, tonkatsu sauce

Marinated eggplant, turnip, sesame wasabi, tonkatsu sauce

Oyster mushroom, chilli mayonnaise, roasted sunflower seeds, tonkatsu sauce

GU NKAN MAKI
GU NKAN MAKI

(2 s z t .)

(2 p cs)

Wędzony łosoś z marchewki, wegański kawior, musztardowiec
Carrot lox, vegan caviar, mustard

FUTO MAKI
FU TO MAKI

27 zł

( 6 s z t .)

(6 pcs)

Cukinia w tempurze, marchewka, rzepa, majonez wegański, sos tzatziki, czarnuszka, koperek

27 zł

Wędzone tofu, ogórek, musztardowiec, sałata, serek wegański, marynowana cebulka w sosie
sojowym, nitki chili

27 zł

Masło orzechowe, rzepa, tykwa, sałata, majonez wegański, czerwona cebula, prażone panko

27 zł

Zucchini in tempura, carrot, turnip, vegan mayonnaise, tzatziki sauce, black seeds, dill

Smoked tofu, cucumber, mustard, lettuce, vegan cheese, marinated onion in soy sauce, chilli threads

Peanut butter, turnip, calabash, lettuce, vegan mayonnaise, red onion, roasted panko breadcrumbs

CALIFORNIA MAKI
C A LIFORNIA MAKI

( 8 p cs)

(8 s z t .)

Seleryba w tempurze, ogórek, awokado, serek wegański, szczypior, sezam wasabi

29 zł

Piklowana okra, ogórek, rzepa, serek wegański, prażone panko

29 zł

Celery in tempura, cucumber, avocado, vegan cheese, chives, sesame wasabi

Pickled okra, cucumber, turnip, vegan cheese, roasted panko breadcrumbs

GOLDEN CALIFORNIA MAKI
GO LD EN CAL IFORNIA MAK I

( 8 p cs)

(8 s z t .)

Rzepa, ogórek, tempeh wędzony, serek wegański – awokado, chili majonez, tapioka cytrynowa

29 zł

VEGAN I

99 zł

Turnip, cucumber, smoked tempeh, vegan cheese – avocado, chilli mayonnaise, lemon tapioca

V E GAN I

( 4 8 szt . )

(48 pcs)

Hoso łosoś z wędzonej marchewki
Hoso carrot lox

Hoso rzepa
Hoso turnip

Futo maki cukinia w tempurze, marchewka, rzepa, majonez wegański, sos tzatziki,
czarnuszka, koperek
Futo maki zucchini in tempura, carrot, turnip, vegan mayonnaise, tzatziki sauce, black seeds, dill

Futo maki wędzone tofu, ogórek, musztardowiec, sałata, serek wegański, marynowana
cebulka w sosie sojowym, nitki chili

Futo maki smoked tofu, cucumber, mustard, lettuce, vegan cheese, marinated onion in soy sauce, chilli threads

California maki seleryba w tempurze, ogórek, awokado, serek wegański, szczypior, sezam wasabi
California maki celery in tempura, cucumber, avocado, vegan cheese, chives, sesame wasabi

Golden california maki rzepa, ogórek, tempeh wędzony, serek wegański – awokado,
chili majonez, tapioka cytrynowa

Golden california maki turnip, cucumber, smoked tempeh, vegan cheese – avocado, chilli mayonnaise, lemon tapioca

VEGAN II
V E GAN II

( 8 szt . )

(8 pcs)

Hoso łosoś z wędzonej marchewki
Hoso carrot lox

Hoso rzepa
Hoso turnip

Gunkan łosoś z wędzonej marchewki, wegański kawior, musztardowiec
Gunkan carrot lox, vegan caviar, mustard

Futo maki cukinia w tempurze, marchewka, rzepa, majonez wegański, sos tzatziki,
czarnuszka, koperek
Futo maki zucchini in tempura, carrot, turnip, vegan mayonnaise, tzatziki sauce, black seeds, dill

Futo maki wędzone tofu, ogórek, musztardowiec, sałata, serek wegański, marynowana
cebulka w sosie sojowym, nitki chili

Futo maki smoked tofu, cucumber, mustard, lettuce, vegan cheese, maiated onion in soy sauce, chilli threads

Futo maki masło orzechowe, rzepa, tykwa, sałata, majonez wegański, czerwona cebula, prażone panko
Peanut butter, turnip, calabash, lettuce, vegan mayonnaise, red onion, roasted panko breadcrumbs

California maki seleryba w tempurze, ogórek, awokado, serek wegański, szczypior, sezam wasabi
California maki celery in tempura, cucumber, avocado, vegan cheese, chives, sesame wasabi

California maki piklowana okra, ogórek, rzepa, serek wegański, prażone panko
California maki pickled okra, cucumber, turnip, vegan cheese, roasted panko breadcrumbs

Golden california maki rzepa, ogórek, tempeh wędzony, serek wegański - awokado, chili majonez,
tapioka cytrynowa

Golden california maki turnip, cucumber, smoked tempeh, vegan cheese - avocado, chilli mayonnaise, lemon tapioca

Nigiri marynowana papryka, chili majonez, sezam, sos tonkatsu
Nigiri marinated pepper, chilli mayonnaise, sesame, tonkatsu sauce

119 zł

P R Z Y S TAW K I
S TARTE RS

Ebi Yaki – królewskie krewetki w chrupiącym cieście tempura, podawane z ostrym sosem

45 zł

Eda mame z solą

15 zł

Gyoza z kaczką, kimchi i kolendrą

28 zł

Gyoza z krewetkami, chorizo i serkiem Philadelphia

28 zł

Gyoza z kurczakiem, masłem orzechowym, mlekiem kokosowym i szpinakiem

28 zł

Łosoś tataki – delikatnie opiekane kawałki łososia na sosie Ponzu, sos wasabi

33 zł

Warzywa w tempurze

23 zł

King’s shrimps in crispy tempura, served with spicy sauce
Eda mame beans with salt
Gyoza with duck, kimchi and cilantro

Gyoza with shrimps, chorizo and Philadelphia cheese

Gyoza with chicken, peanut butter, coconut milk and spinach

Salmon tataki - lightly toasted slices of salmon with Ponzu sauce, served with wasabi sauce
Tempura fried vegetables

ZUPY

S O U PS

Miso / zupa z pasty sojowej z serem tofu

16 zł

Tom yum / zupa słodko-ostra z kurczakiem lub krewetkami

29 zł

Tori udon soup / zupa z pieczonym kurczakiem i makaronem udon

29 zł

Wantang / zupa z warzywami i pierożkami nadziewanymi krewetką lub wieprzowiną

29 zł

Seafood / pikantna zupa z owocami morza i warzywami

29 zł

Shrimp soup / zupa krewetkowa z pieprzem cytrynowym

29 zł

Kim-chi soup / pikantna zupa na bazie kim-chi z makaronem udon

29 zł

Miso / soybean paste soup with tofu cheese

Tom yum / sweet and spicy soup with chicken or shrimps

Tori udon soup / soup with fried chicken and udon noodles

Wantang / soup with shrimp or pork stuffed gyoza dumplings
Seafood / spicy soup with seafood and vegetables

Shrimp soup / soup with king’s shrimp and lemon pepper

Kim-chi soup / spicy soup based on kim-chi with udon noodles

S A Ł AT K I
S A L A DS

Kim-chi – koreańska ostra sałatka z kiszonej kapusty pekińskiej

15 zł

Wakame – sałatka z wodorostów i trawy morskiej

13 zł

Poke bowl – polędwica z łososia, ryż, mango, awokado, edamame, rzodkiewka,
marynowana rzepa, grzyby shitake, kolendra, szczypior, kiełki groszku, sos Ponzu

41 zł

Kim-chi – Korean spicy salad with pickled chinese cabbage
Wakame – seaweed and seagrass salad

Poke bowl – salmon, rice, mango, avocado, edamame, radish, marinated turnip, shiitake mushrooms,
cilantro, chives, pea sprouts, Ponzu sauce

S A SH I M I
S A S H I MI

( 6 s zt . )

(6 pcs)

Sashimi Łosoś

35 zł

Sashimi Tuńczyk

54 zł

Sashimi Halibut

35 zł

Sashimi Mix I – łosoś, tuńczyk, halibut (9 szt.)

57 zł

Sashimi Mix II – łosoś, tuńczyk, krewetka, halibut, maślana (9 szt.)

85 zł

Sashimi Salmon
Sashimi Tuna

Sashimi Halibut

Sashimi Mix I – salmon, tuna, halibut (9 pcs)

Sashimi Mix II – salmon, tuna, shrimp, halibut, butterﬁsh (9 pcs)

GUNKAN MAKI
G U NK A N MA K I

( 3 szt. )

(3 pcs)

Tatar z łososia – łagodny lub ostry

39 zł

Tatar z tuńczyka – łagodny lub ostry

49 zł

Sałatka z krewetek w awokado

46 zł

Salmon’s tartare – mild or spicy
Tuna’s tartare – mild or spicy
Shrimps salad in avocado

NIGIRI
N I G I RI

(2 s zt .)

(2 pcs)

Łosoś

21 zł

Tuńczyk

28 zł

Ryba maślana

23 zł

Łosoś zapiekany

21 zł

Węgorz, słodki sos

25 zł

VEGE Inari, słodki sos

13 zł

Krewetka

24 zł

VEGE Omlet tamago, słodki sos

13 zł

Łosoś, węgorz, awokado, słodki sos

29 zł

Tuńczyk, chili, por

28 zł

Halibut

24 zł

Salmon
Tuna

Butterﬁsh

Roasted salmon

Eel, sweet sauce

Inari, sweet sauce
Shrimp

VEGE Tamago omelette, sweet sauce
Salmon, eel, avocado, sweet sauce
Tuna, chilli, leek
Halibut

TATA R Y

TA R TA RE

150g

1 50 g

Łosoś

45 zł

Tuńczyk

57 zł

Salmon
Tuna

HOSO MAKI
H O SO MA K I

( 6 szt. )

(6 pcs)

Krewetka

21 zł

Krewetka, por, majonez

21 zł

Łosoś

21 zł

Maślana

21 zł

Tuńczyk

25 zł

VEGE Awokado

13 zł

VEGE Ogórek z sezamem

13 zł

VEGE Ser tofu

13 zł

VEGE Tykwa

13 zł

Shrimp

Shrimp, leek and mayonnaise
Salmon
Butterﬁsh
Tuna

VEGE Avocado

VEGE Cucumber and sesame
VEGE Tofu cheese
VEGE Calabash

FUTO MAKI

F U TO MA K I

( 6 szt. )

(6 pcs)

Łosoś, serek, awokado

31 zł

Tuńczyk, rzepa, por, majonez, ogórek, chili

38 zł

Łosoś, tykwa, tamago, serek, ogórek, słodki sos

31 zł

Tuńczyk, serek, awokado

38 zł

Krewetki, serek, awokado

31 zł

Sashimi maki

43 zł

Łosoś, tuńczyk, maślana, majonez, ogórek, rzepa, por, chili

35 zł

VEGE Ogórek, rzepa, tofu

24 zł

Salmon, Philadelphia cheese, avocado
Tuna, turnip, leek, mayonnaise, cucumber, chilli

Salmon, calabash, tamago, Philadelphia cheese, cucumber, sweet sauce
Tuna, Philadelphia cheese, avocado
Shrimps, Philadelphia cheese, avocado
Sashimi maki

Salmon, tuna, butterﬁsh, mayonnaise, cucumber, turnip, leek, chilli
VEGE Cucumber, turnip, tofu

CALIFORNIA MAKI
C A LIFORNIA MAKI

( 8 p cs)

(8 s z t .)

Łosoś, serek, awokado

34 zł

Krewetki w tempurze, ogórek, majonez, por

41 zł

Łosoś, serek, awokado, rzepa, tykwa

34 zł

Tuńczyk, serek, awokado

39 zł

Krewetki, serek, awokado

36 zł

Maślana, serek, tykwa, ogórek

34 zł

VEGE Ogórek, awokado, serek

25 zł

Salmon, Philadelphia cheese, avocado
Tempura fried shrimps, cucumber, mayonnaise, leek
Salmon, Philadelphia cheese, avocado, turnip, calabash
Tuna, Philadelphia cheese, avocado
Shrimps, Philadelphia cheese, avocado
Butterﬁsh, Philadelphia cheese, tykwa, cucumber
VEGE Cucumber, avocado, Philadelphia cheese

GOLDEN CALIFORNIA MAKI
GO LD EN CAL IFORNIA MAK I

( 8 p cs)

(8 s z t .)

Krewetki w tempurze, majonez, por – łosoś

45 zł

Łosoś, serek, ogórek, awokado – łosoś/tuńczyk

45 zł

Krewetki w tempurze, serek, ogórek – węgorz, słodki sos

45 zł

Krewetki, ogórek, tykwa, serek – awokado, słodki sos

45 zł

Tuńczyk, serek, awokado – łosoś

49 zł

Łosoś w tempurze, majonez, sałata, ogórek – mango, guacamole

45 zł

Łosoś, tuńczyk, ogórek, kampio, chili, majonez – węgorz, słodki sos

49 zł

Rainbow opiekany krewetka, awokado, serek – łosoś, tuńczyk, maślana

49 zł

VEGE Inari, serek, ogórek – awokado, słodki sos

27 zł

Tempura fried shrimps, mayonnaise, leek – salmon

Salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado – salmon/tuna
Tempura fried shrimps, Philadelphia cheese, cucumber – eel, sweet sauce
Shrimps, cucumber, calabash, Philadelphia cheese – avocado, sweet sauce
Tuna, Philadelphia cheese, avocado – salmon
Tempura fried salmon, mayonnaise, lettuce, cucumber – mango, guacamole salsa
Salmon, tuna, cucumber, kampio, chilli, mayonnaise – eel, sweet sauce

Fried rainbow shrimp, avocado, Philadelphia cheese – salmon, tuna, butterﬁsh
VEGE Inari, Philadelphia cheese, cucumber – avocado, sweet sauce

TAMA GO MA KI
TA M A G O MA K I

(6 szt.)

(6 pcs)

Łosoś, serek, owoce liczi, słodki sos

32 zł

Krewetka w tempurze, majonez, por

32 zł

Pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos

32 zł

Łosoś, serek, awokado

32 zł

Kalmar w tempurze, majonez, rzepa, ogórek, grzyby shitake

32 zł

Sashimi łosoś, krewetka w tempurze, sałatka krabowa

42 zł

Salmon, Philadelphia cheese, lychee fruit, sweet sauce
Tempura fried shrimp, mayonnaise, leek

Baked salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce
Salmon, Philadelphia cheese, avocado

Tempura fried squid, mayonnaise, turnip, cucumber, shiitake mushrooms

Sashimi salmon, tempura fried shrimp, crab salad

P IECZONE
BAK ED (6 pcs)

( 6 szt .)

Krewetka w tempurze (łagodna lub ostra), majonez, por

32 zł

Pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos

32 zł

Tatar z łososia w tempurze

41 zł

Pieczony węgorz, majonez, ogórek, słodki sos, przyprawa sancho

37 zł

Pieczony łosoś w panko, majonez, papryczki jalapeño, sałata

32 zł

Krewetka w tempurze z tatarem z łososia

39 zł

Pieczony halibut, majonez, ogórek, grzyby shitake, słodki sos

32 zł

Maślana w panko, majonez, ogórek, tykwa, sos śliwkowy

32 zł

Kalmar w tempurze, majonez, rzepa, grzyby shitake, ogórek

32 zł

Krewetka w tempurze, serek topiony, szczypiorek

32 zł

Pieczona skórka z łososia, awokado, tykwa, majonez, słodki sos

27 zł

Tatar z tuńczyka w tempurze (ostry)

49 zł

Tempura fried shrimp (mild or spicy), mayonnaise, leek
Salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce
Tempura fried salmon’s tartare

Eel, mayonnaise, cucumber, sweet sauce, sancho spices

Salmon in panko breadcrumbs, mayonnaise, jalapeño peppers, lettuce
Tempura fried shrimp with salmon tartare

Halibut, mayonnaise, cucumber, shiitake mushrooms, sweet sauce

Butterﬁsh in panko breadcrumbs, mayonnaise, cucumber, calabash, plum sauce
Tempura fried squid, mayonnaise, turnip, shiitake mushrooms, cucumber
Tempura fried shrimp, processed cheese, chive

Salmon skin, avocado, calabash, mayonnaise, sweet sauce
Tempura fried tuna’s tartare (spicy)

MA ŁY / 3 r o l ki

59 zł

S M A LL 3 rolls

Futo maki krewetka w tempurze (łagodna lub ostra), majonez, por
Futo maki tempura fried shrimp (mild or spicy), mayonnaise, leek

Futo maki pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos
Futo maki salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

1x

ŚREDNI / 5 rolek

109 zł

M E D I U M 5 rolls

Futo maki krewetka w tempurze (łagodna lub ostra), majonez, por
Futo maki tempura fried shrimp (mild or spicy), mayonnaise, leek

Futo maki pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos
Futo maki salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

California maki łosoś, serek, awokado

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

1x
1x

lub
lub

lub
lub

DUŻY / 8 rolek

159 zł

L ARGE 8 rolls

Golden california maki warzywa – łosoś
Golden california maki vegetables – salmon

Futo maki krewetka w tempurze (łagodna lub ostra), majonez, por
Futo maki tempura fried shrimp (mild or spicy), mayonnaise, leek

California maki łosoś, serek, awokado

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

Hoso maki ogórek z sezamem
Hoso maki cucumber with sesame

1x
1x
1x
1x

lub
lub
lub

lub
lub

X L / 1 2 r o l ek

209 zł

XL 12 rolls

Golden california maki warzywa – łosoś
Golden california maki vegetables – salmon

Futo maki krewetka w tempurze (łagodna lub ostra), majonez, por
Futo maki tempura fried shrimp (mild or spicy), mayonnaise, leek

California maki łosoś, serek, awokado

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

Hoso maki ogórek z sezamem

S WÓ

Hoso maki cucumber with sesame

ÓRZ
* S

1x
1x
1x
1x
1x
1x

TW

Hoso maki salmon

lub
lub
lub
lub

lub
lub

AW

Hoso maki łosoś

ZEST

Futo maki tempura fried squid, mayonnaise, turnip, shiitake mushrooms, cucumber

J

Futo maki kalmar w tempurze, majonez, rzepa, grzyby shitake, ogórek

* stwórz swój wymarzony zestaw, kierując się naszymi wskazówkami, wybierz zestaw,
który będzie stanowił podstawę i dobieraj wybrane pozycje zgodnie z oznaczeniami

R O L KI D O W Y BO RU
VEGE Futo maki ogórek, rzepa, tofu

VEGE Futo maki cucumber, turnip, tofu

VEGE Hoso maki ogórek z sezamem

VEGE Hoso maki cucumber with sesame

VEGE Hoso maki rzepa

VEGE Hoso maki turnip

VEGE Hoso maki tykwa

VEGE Hoso maki calabash

VEGE Hoso maki oshinko

VEGE Hoso maki oshinko

VEGAN Hoso maki wędzony łosoś z marchewki

VEGAN Hoso maki carrot lox

VEGAN Gunkan maki wędzony łosoś z marchewki,
wegański kawior, musztardowiec

VEGAN Gunkan maki carrot lox, vegan caviar, mustard

California maki surimi, serek, ogórek, rzepa

California maki surimi, Philadelphia cheese, cucumber, turnip

Nigiri łosoś

Nigiri salmon

Futo maki pieczona skórka z łososia, awokado,
tykwa, majonez, słodki sos

Futo maki salmon skin, avocado, calabash, mayonnaise, sweet sauce

Futo maki kalmar w tempurze, majonez, rzepa,
grzyby shitake, ogórek

Futo maki tempura fried squid, mayonnaise, turnip,
shiitake mushrooms, cucumber

Futo maki halibut pieczony, majonez, ogórek,
grzyby shitake, słodki sos

Futo maki baked halibut, mayonnaise, cucumber,
shiitake mushrooms, sweet sauce

Futo maki pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos

Futo maki baked salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

Futo maki pieczony łosoś w panko, majonez, papryczki
jalapeño, sałata

Futo maki salmon in panko breadcrumbs, mayonnaise, jalapeño
peppers, lettuce

Hoso maki łosoś

Hoso maki salmon

Futo maki tatar z łososia w tempurze, ogórek, serek

Futo maki salmon tartare in tempura, cucumber, and cream cheese

Futo maki tuńczyk w tempurze, majonez, por, rzepa, ogórek, chili
Futo maki tempura fried tuna, mayonnaise, leek, turnip, cucumber, chilli

Futo łosoś, tykwa, tamago, serek, ogórek, słodki sos

Futo maki salmon, calabash, tamago, Philadelphia cheese, cucumber, sweet sauce

Futo maki łosoś, serek, awokado

Futo maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

California maki łosoś, serek, awokado

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

Golden california maki warzywa – łosoś
Golden california maki vegetables – salmon

Golden california maki krewetki w tempurze, majonez, por – łosoś
Golden california maki tempura fried shrimps, mayonnaise, leek – salmon

Golden california maki surimi, serek, awokado – łosoś opalany

Golden california maki surimi, Philadelphia cheese, avocado – roasted salmon

California maki maślana, serek, kampio, ogórek

California maki butterﬁsh, Philadelphia cheese, kampio, cucumber

California maki krewetki, serek, awokado

California maki shrimps, Philadelphia cheese, avocado

ZESTAW P INK

P INK SET

(38 pcs)

119 zł

(3 8 s z t .)

Hoso maki krewetka, majonez por
Hoso maki shrimp, mayonnaise, leek

Futo maki łosoś, serek, awokado – w płatku sojowym

Futo maki salmon, Philadelphia cheese, avocado – in soybean flake

Futo maki krewetka w tempurze (łagodna lub ostra), majonez, por – w płatku sojowym
Futo maki tempura baked shrimp (mild or spicy), mayonnaise, leek – in soybean flake

Futo maki pieczony łosoś w panko, majonez, papryczki jalapeño
Futo maki salmon in panko breadcrumbs, mayonnaise, jalapeño peppers

Futo maki krewetka, serek, szczypiorek, sałata
Futo maki shrimp, Philadelphia cheese, dill, lettuce

California maki łosoś, serek, awokado, rzepa, tykwa

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado, turnip, calabash

ZESTAW ŁOSOSIOWY

# S ALMONL OVERS SET

(3 5 s z t .)

( 35 p cs)

119 zł

Hoso maki łosoś
Hoso maki salmon

Futo maki łosoś, serek, ogórek, awokado

Futo maki salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado

Golden california maki warzywa – łosoś
Golden california maki vegetables – salmon

Tamago maki łosoś pieczony, majonez, ogórek, słodki sos
Tamago maki baked salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

Futo maki skóra z łososia, majonez, tykwa, awokado, słodki sos, sezam
Futo maki salmon skin, mayonnaise, calabash, avocado, sweet sauce, sesame

Sashimi łosoś (3 szt.)
Sashimi salmon (3 pcs)

ZE STAW KREWETKOWY

# S HRIMP LOVERS SET

( 32 p cs)

(3 2 s z t .)

Hoso maki krewetki, majonez, por
Hoso maki shrimp, mayonnaise, leek

Futo maki krewetki w tempurze, majonez, ogórek, tykwa

Futo maki tempura baked shrimp, mayonnaise, cucumber, calabash

Golden california maki krewetki w tempurze, por, ogórek – łosoś
Golden california maki tempura baked shrimp, leek, cucumber – salmon

Tamago maki krewetki w tempurze, majonez, por
Tamago maki tempura baked shrimp, mayonnaise, leek

Futo maki krewetki, serek, szczypiorek, sałata
Futo maki shrimp, Philadelphia cheese, chive, lettuce

119 zł

LUNCH

PN. - PT .
12.00 - 16.00

L U NCH I

LU N CH II

3 4 , 9 9 zł

39,99 z ł

zupa miso

zupa miso

2 rolki (12 szt.)

3 rolki (18 szt.)

miso soup

miso soup

2 rolls (12 pcs)

3 rolls (18 pcs)

RO LKI DO WY B OR U :
ROLLS TO C H O O SE:

CALIFORNIA MAKI
California paluszek, serek, ogórek, rzepa

California crab stick, Philadelphia cheese, cucumber, turnip

California łosoś, serek, rzepa, tykwa

California salmon, Philadelphia cheese, turnip, calabash

TAMAGO MAKI
Tamago kalmar w tempurze, majonez, rzepa
Tamago squid in tempura, mayonnaise, turnip

FUTO MAKI
Futo łosoś, serek, awokado

Futo salmon, Philadelphia cheese, avocado

Futo łosoś majonez, awokado, tykwa, sałata
Futo salmon, mayonnaise, avocado, calabash, lettuce

Futo krewetka, serek, szczypiorek, sałata
Futo shrimp, Philadelphia cheese, chives, lettuce

Futo krewetka w tempurze, majonez, por
Futo shrimp in tempura, mayonnaise, leek

Futo pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos
Futo baked salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

Futo skóra z łososia, tykwa, ogórek, słodki sos, sezam
Futo salmon skin, calabash, cucumber, sweet sauce, sesame

Futo kalmar w tempurze, majonez, rzepa, grzyby shitake, ogórek
Futo tempura fried squid, mayonnaise, turnip, shiitake mushrooms, cucumber

Futo pieczony łosoś w panko, majonez, papryczki jalapeño, sałata
Futo salmon in panko breadcrumbs, mayonnaise, jalapeño peppers, lettuce

Futo moonﬁsh w tempurze, majonez, ogórek, słodki sos
Futo tempura fried moonﬁsh, cucumber, mayonnaise, sweet sauce

VEGE
Vege ogórek, serek, rzepa, tykwa, sałata

Vege Futo cucumber, Philadelphia cheese, turnip, calabash, lettuce

Vege tofu, rzepa, ogórek
Vege Futo tofu, turnip, cucumber

Vege california ogórek, rzepa, tykwa, serek

Vege California cucumber, turnip, calabash, Philadelphia cheese

KUGATSU I

K U G ATSU I

( 3 8 s z t .)

109 zł

( 38 p c s )

Hoso maki ogórek, sezam
Hoso maki cucumber, sesame

Futo maki krewetka, majonez, por
Futo maki shrimp, mayonnaise, leek

Futo maki pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos
Futo maki baked salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

California maki łosoś, serek, awokado

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

Futo maki wege ogórek, rzepa, tykwa, por
Futo maki vege cucumber, turnip, calabash, leek

Futo maki kalmar w tempurze, majonez, ogórek, kampyo, rzepa
Futo maki tempura fried squid, mayonnaise, cucumber, kampyo, turnip

T ORI II
TO RI I I

( 3 8 szt . )

109 zł

(38 pcs)

Hoso maki rzepa
Hoso maki turnip

California maki łosoś, serek, awokado

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

Futo maki łosoś, tykwa, serek, tamago, ogórek, słodki sos

Futo maki salmon, calabash, Philadelphia cheese, tamago, cucumber, sweet sauce

Futo maki krewetka w tempurze, majonez, por, chilli
Futo maki tempura fried shrimp, mayonnaise, leek, chilli

Futo maki maślana w panco, ogórek, rzepa, sos śliwkowy

Futo maki butterﬁsh in panko breadcrumbs, cucumber, calabash, plum sauce

Futo maki wege ogórek, rzepa, tykwa, por
Futo maki vege cucumber, turnip calabash, leek

Z ESTAW P I ECZONY
BAKED SET

(30 pcs)

(3 0 s z t .)

119 zł

Futo maki pieczony łosoś, majonez, ogórek, słodki sos
Futo maki baked salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

Futo maki krewetka w tempurze (łagodna lub ostra), majonez, por
Futo maki tempura fried shrimp (mild or spicy), mayonnaise, leek

Futo maki maślana w panko, majonez, ogórek

Futo maki butterﬁsh in panko breadcrumbs, mayonnaisse, cucumber

Futo maki skórka z łososia, awokado, majonez, tykwa

Futo maki salmon skin, avocado, calabash, mayonnaise, sweet sauce

Futo maki pieczony halibut, majonez, ogórek, grzyby shitake
Futo maki baked halibut, mayonnaise, cucumber, shiitake mushrooms

KUGATSU II

K U G ATSU I I

( 4 0 s z t .)

(40 pcs)

Nigiri łosoś, majonez, por

Nigiri salmon, mayonnaise, leek

Nigiri tuńczyk, chilli, por
Nigiri tuna, chilli, leek

Futo maki tuńczyk, rzepa, ogórek, por, majonez, sos chilli
Futo maki tuna, turnip, cucumber, leek, mayonnaise, chilli sauce

149 zł

Futo maki łosoś, serek, awokado

Futo maki salmon, Philadelphia cheese, avocado

Futo maki krewetka w tempurze, por, majonez (łagodna lub ostra)
Futo maki tempura fried shrimp, leek, mayonnaise (mild or spicy)

Futo maki wege ogórek, rzepa, tykwa, por, serek

Futo maki vege cucumber, turnip, calabash, leek, Philadelphia cheese

Futo maki kalmar w tempurze, majonez, rzepa, ogórek, kampyo
Futo maki tempura fried squid, mayonnaise, turnip, cucumber, kampyo

Futo maki pieczona skóra z łososia, majonez, awokado, tykwa, słodki sos
Futo maki baked salmon skin, mayonnaise, avocado, calabash, sweet sauce

T O RI I I I

TO RI I I I

( 4 2 szt . )

149 zł

(42 pcs)

Futo maki kalmar w tempurze, majonez, grzyby shitake, ogórek

Futo maki tempura fried squid, mayonnaise, shiitake mushrooms, cucumber

Futo maki krewetka w tempurze, majonez, por, chilli
Futo maki tempura fried shrimp, mayonnaise, leek, chilli

Futo maki tatar z łososia, ogórek (całość w tempurze)
Futo maki salmon tartare, cucumber (everything tempura fried)

Futo maki tuńczyk w tempurze, majonez, por, rzepa, ogórek, chilli
Futo maki tempura fried tuna, mayonnaise, leek, turnip, ogórek, chilli

Futo maki łosoś w panko, majonez, papryczki jalapeño

Futo maki salmon in panko breadcrumbs, mayonnaise, jalapeño peppers

Futo maki maślana w panko, ogórek, rzepa, sos śliwkowy

Futo maki butterﬁsh in panko breadcrumbs, cucumber, turnip, plum sauce

Futo maki pieczona skóra z łososia, majonez, awokado, tykwa, słodki sos, sezam
Futo maki baked salmon skin, mayonnaise, avocado, calabash, sweet sauce, sesame

AKI III

AKI III

( 7 4 szt . )

( 74 p c s )

Nigiri łosoś
Nigiri salmon

Hoso maki tykwa, sos słodki

Hoso maki calabash, sweet sauce

Hoso maki krewetka, majonez, por
Hoso maki shrimp, mayonnaise, leek

Hoso maki ogórek, sezam
Hoso maki cucumber, sezame

California maki łosoś, serek, awokado, rzepa, tykwa

California maki salmon, Philadelphia cheese, avocado, turnip, calabash

Futo maki grzyby shitake, majonez, chilli, awokado, szczypiorek
Futo maki shiitake mushrooms, mayonnaise, chilli, chilli avocado, chive

Futo maki łosoś pieczony, majonez, ogórek, słodki sos
Futo maki baked salmon, mayonnaise, cucumber, sweet sauce

Futo maki 3 ryby - ogórek, rzepa, por, majonez, chilli - maślana, łosoś, tuńczyk
Futo maki 3 ﬁshes - cucumber, turnip, leek, mayonnaise, chilli - butterﬁsh, salmon, tuna

Tamago maki krewetka w tempurze, majonez, por
Tamago maki tempura fried shrimp, mayonnaise, leek

Gold rainbow paluszek krabowy, serek, rzepa, ogórek - łosoś, tuńczyk, maślana
Gold crab shell, Philadelphia cheese, turnip, cucumber - salmon, tuna, butterﬁsh

California maki dynia w panko, tofu, ogórek, słodki sos

California maki pumpkin in panko breadcrumbs, tofu, cucumber, sweet sauce

Futo maki kalmar w tempurze, majonez, ogórek, kampyo, rzepa
Futo maki tempura fried squid, mayonnaise, cucumber, kampyo, turnip

209 zł

N A PO JE Z I M N E

C O LD D RINKS
Aloes

12 zł

Coca-cola / Coca-cola zero / Fanta / Sprite

10 zł

Kinley Tonic

10 zł

Fuze tea cytrynowa / brzoskwiniowa

10 zł

Sok czarna porzeczka / jabłkowy / multiwitamina / pomarańczowy

10 zł

Lemoniada 0,25l

12 zł

Lemoniada karafka 0,5l

19 zł

Woda niegazowana / gazowana 0,25l

10 zł

Woda karafka 0,5l

10 zł

Woda karafka 1l

16 zł

0,25l
0,25l

Fuze tea lemon / peach

Cappy blackcurrant juice / apple juice / multivitamin juice / orange juice
Lemonade 0.25l
Lemonade 0.5l

Still / sparkling water 0,25l
Water 0.5l
Water 1l

N A PO JE GO R Ą CE

H O T D RINKS

Zielona japońska wiśnia

14 zł

Earl Gray jaśminowa

14 zł

Zielona japońska

14 zł

Zielona z prażonym ryżem

14 zł

Zielona z trawą cytrynową i pomarańczą

14 zł

Herbata owocowa

14 zł

Herbata zimowa

17 zł

Kawa

14 zł

Japanese cherry green
Earl grey black yasmin
Japanese green

Green sencha with roasted rice

Green sencha with lemongrass and orange
Fruit tea

Winter tea
Coffee

D E SER Y

D E SSERTS
Sernik miso

25 zł

Lody z owocami sezonowymi

19 zł

Miso cheesecake
Ice creams with seasonal fruits

ALKOHOLE
WINA MUSUJĄCE
Prosecco DOC Brut

79 zł

Zardetto – Włochy, Treviso
To co wyróżnia Prosecco Zardetto to idealnie zbalansowana kwasowość i szlachetny charakter. Mocno owocowy bukiet połączony z delikatnym
perlage tego trunku stanowi o precyzji i pieczołowitości jego produkcji. Aromaty, które możemy w nim znaleźć to między innymi biały bez,
liczi jak również gruszki i dojrzałe owoce jabłoni.

Roger Goulart Cava Reserva

99 zł

Roger Goulart – Hiszpania, Penedes
W zapachu wyczujemy świeże i intensywne nuty czerwonej truskawki na tle słodyczy. Na podniebieniu eleganckie, mocne i trwałe z jedwabistym
i zrównoważonym ﬁniszem.

WINA BIAŁE
Real Rubio M. Luz

Bodegas Real Rubio – Hiszpania, Rioja

13 zł / 59 zł

Wino o pięknym złotym odcieniu z jasnym refleksem. Bardzo ekspresyjne, o intensywnym bukiecie, w którym dominują kwiaty i owoce tropikalne.
Na podniebieniu żywe, owocowe, nuty mineralne i kwasowość są dobrze zrównoważone. Długie, odświeżające o przyjemnym posmaku.

Quinta de Linhares Escohla Vinho Verde
Agri Roncao – Portugalia, Verde

13 zł / 59 zł

Verde o jasnosłomkowej barwie. Wino posiada wysoką mineralność, dającą efekt lekkiego musowania. Bardzo owocowe i świeże. Będzie idealnym
towarzyszem do sałatek oraz krewetek, jednak równie dobrze smakuje osobno.
* Srebrny medal – Concours Mondial de Bruxelles 2015

Cune Verdejo

69 zł

CVNE – Hiszpania, Rueda
Lekko ziołowe aromaty oraz nuta cytrusowa wraz z ziołowym aromatem i zdecydowaną strukturą sprawiają, że jest to wino do picia zarówno solo
jak i w towarzystwie lekkich, letnich dań.

Pinot Grigio DOC

79 zł

Domini Veneti/Cantina Negrar – Włochy, Veneto
Piękna, złocista barwa i dobrze stonowana oleistość. Jest świeże i delikatnie kwiatowe z aromatem słodkich brzoskwiń w syropie. W ustach zielone
jabłuszko, cytrusy i grejpfrutowa gorycz w ﬁniszu. To kwintesencja włoskiego stylu i wielowiekowej winiarskiej tradycji.

Les Fumees Blanches Sauvignon Blanc
Francois Lurton – Francja, Langwedocja

17 zł / 79 zł

Wino o wielkiej złożoności, aromatyczne, z cytrusowymi nutami. Gęstość bukietu wzrasta z dojrzalszymi aromatami moreli i brzoskwiń. Na podniebieniu
odczujemy drobne pęcherzyki dodające dodatkową intensywność dla typowych smaków Sauvignon Blanc i subtelnie wspiera świeżość tego wina.

Gruner Veltliner Zeisen DAC
Weingut PFAFFL – Austria, Wien

99 zł

Rewelacyjny Gruner w kolorze jasno żółtym z zielonymi refleksami. W zapachu odczujemy piękny i czarujący zapach czarnego pieprzu
w akompaniamencie cytrusów i ziół. Soczyste a zarazem pikantne na podniebieniu. Odświeżające jak to przystało na porządnego Veltlinera!
Pikantne zakończenie zachęcamy do dłuższej degustacji w towarzystwie wykwintnego jedzenia. Tutaj można być kreatywnym – od selekcji
ryb, kanapek do orientalnych dań – wszystko dozwolone...

Riesling Tradition

Charles SPARR – Francja, Alzacja

99 zł

Wino ma jasnożółty kolor, nos uwodzicielski z przewagą owoców cytrusowych, wzbogacony o aromaty kandyzowanego ananasa i moreli. Pokazuje
w ﬁniszu mineralny charakter oraz świeżość dzięki dobrze zbalansowanej kwasowości. Wino wytrawne z przyjemnym cukrem resztkowym.
* Złoty Medal - Concours Colmar
* Złoty Medal ze specjalnym wyróżnieniem - Concours International Lyon

Constantia Glen Sauvignon Blanc
Constantia Glen – RPA, Constantia

99 zł

Początkowe aromaty trawy cytrynowej i limonki prowadzą do śmielszych aromatów o bardziej tropikalnym spektrum, takich jak agrest i biała brzoskwinia.
To eleganckie wino przywita Cię końcowym bukietem czarnej porzeczki, cytrusów i kwiatu czarnego bzu, gdy będziesz przygotowywać się do pierwszego
łyka. To wino jest pięknie wyraﬁnowane i eleganckie, z mineralną nutą i wyraźną kwasowością.

WINA CZERWONE
Real Rubio Seleccion

13 zł / 59 zł

Bodegas Real Rubio – Hiszpania, Rioja
słodyczy i aromatów związanych z 3-miesięcznym dojrzewaniem w dębowej beczce. Charakter owocowy ukryty jest pod nutą wanilii
i konﬁtury, a kwasowość jest dobrze stonowana.
*Srebrny Medal – Joven SELECCION

Les Hauts de Janeil Syrah-Grenache

15 zł / 69 zł

Francois Lurton – Francja, Langwedocja

Wino ma atrakcyjny, ciemny, czerwony kolor. Nos jest skoncentrowany z przewagą czereśni, przypraw, białego pieprzu, wanilii i cynamonu.
Wino jest krągłe z elegancką taniczną gęstością i przyjemnym ﬁniszem ciemnych owoców, utrzymującym się w ustach po każdym łyku.

Assoluto Primitivo Salento IGT

69 zł

CignoMoro – Włochy, Apulia

Wino o głębokiej rubinowej barwie z ﬁoletowymi niuansami. Od początku uwodzi bogatym aromatem wiśni, czarnej porzeczki i konﬁtury z jeżyny.
Na podniebieniu intensywne i złożone, o bardzo dobrej strukturze i owocowej słodyczy, która w żaden sposób nie powoduje utraty głębi i świeżości
tego wina. Będzie doskonałym wyborem do makaronów z ciężkimi sosami, risotto i dań z czerwonych mięs.

Appassimento IGT Rosso Venezie

89 zł

Domini Veneti/Cantina Negrar – Włochy, Veneto
Wspaniałe wino produkowane z suszonych winogron. W zapachu jest doprawione nutami wanilii i wiśni. W smaku pełne i okrągłe
z miękkimi taninami i długim ﬁniszem z korzennymi nutami.

P IWO
Asahi

12 zł

Pilsner Urquell

10 zł

Złote Lwy

10 zł

Lech Free

9 zł

330 ml
330 ml
500 ml
330 ml

Złote Lwy lane*
330 ml / 500 ml

8 zł / 10 zł
*dostępne tylko w Śródmieściu

KO KTAJLE
Aperol Spritz

22 zł

Passion Soto

22 zł

The Lemon

21 zł

Kawasaki Green

19 zł

Martini Fiero & Tonic

20 zł

Pineapple Express

22 zł

Aperol, prosecco, woda gazowana
Malibu Passion Fruit, Kinley Yuzu
Gordon’s Sicilian Lemon, Kinley Bitter Lemon
Finlandia Cucumber & Lime, sok z cytryny, woda gazowana
Martini Fiero, Tonic

Bacardi Carta Blanca, syrop ananasowy, sok z cytryny, woda gazowana

Choya

15 zł / 75 zł

150 ml / 750 ml

Sake

40 ml / 200 ml / 750 ml

10 zł / 30 zł / 70 zł

@SotoSushi

@sotosushiwarszawa

www.sotosushi.pl

