
Edamame
Beina de soja coberta de sal

Edamame SHIBO
Beina de soja planxada amb oli de sèsam 
coberta de sal i un toc picant

Gyozas 4uts
Crestes al vapor amb base cruixent 
cobertes de cibulet:

     Vegetals
     Carn
     Marisc 

Broquetes de pollastre 
teriyaki 2uts

Takoyaki 4uts
Boles farcides de pop cobertes de 
maionesa, salsa okonomiyaki,  cibulet i 
katsobusho

Sopa miso
Sopa de miso i dashi amb bolets shitake, 
algues, tofu i cibulet

3.95€

4,30€

4.50€
4.50€
4.95€

4.25€

4.50€

3.95€

Yakisoba
     Tradicional
      Fideus amb verdures i salsa yakisoba                
coberts de cibulet, katsobusho i sèsam

    No-tori
     Fideus amb verdures i pollastre 
coberts de salsa yakisoba, cibulet, 
katsobusho i sèsam

Yakimeshi
     Tradicional
     Arròs amb salsa okonomiyaki cobert de 
cibulet, furikake i katsobusho               

    No-tori
     Arròs amb pollastre marinat en 
gingebre i salsa okonomiyaki cobert de 
cibulet, furikake i katsobusho              

Gohan
    Arròs blanc amb vinagre

6.25€
     
      

6.95€

5.95€
      
                     

6.95€

3.50€
       

Wakame
Algues wakame amb sèsam

SHIBO
Base d’arròs amb brots tendres amanit 
amb oli de sèsam i cobert de salmó, tobiko 
i alvocat

4X NIGUIRIS
         +
8X URAMAKI

12,50€

Niguiris variats

4 Uramakis California
4 Uramakis Picants

4 Makis Vegetals
4 Makis Peix

6 Futomaki tradicionals

4 Uramakis California
4 Uramakis Picants

4 Makis Vegetals
4 Makis Peix

6 Futomaki tradicionals

4 Uramakis California
4 Uramakis Picants

4 Niguiris variats

4 Sashimi variats

8X MAKI
+

6X FUTOMAKI
+

8X URAMAKI

17,50€

8X MAKI
+

6X FUTOMAKI
+

8X URAMAKI
+

4X NIGUIRIS
+

4X SASHIMI

26,00€

3.95€
     
    

5.50€

8.95€

8.95€

9.25€

7.95€

7.50€

  9.50€

  9.50€

  9.50€

  9.50€

  9.95€

10.95€

10.95€

Yagui
Tonyina amb formatge de cabra

cobert de pebrot confitat i ceba cruixent

Ichigo
Salmó amb formatge brie

cobert de maduixa confitada i perles d’arròs

Teriyaki
Pollastre marinat en gingebre amb alvocat

cobert de salsa teriyaki, perles d’arròs i cibulet

Antifoagura
Alvocat amb espàrrec i maionesa

cobert de brie flambejat, sal maldon i reducció de mòdena

Rainbow
Alvocat amb formatge cobert de peixos i marisc

Foagura
Alvocat amb espàrrec i maionesa

cobert de foie flambejat, sal maldon i reducció de mòdena

Sheby
Llagostí tempuritzat amb alvocat i formatge cremós

cobert de salmó flambejat, ceba caramelitzada,                         
gingebre i cibulet

Tradicional
Salmó, Tonyina o Peix blanc amb alvocat i formatge 

cobert de sesam

Picant
Salmó o Tonyina picants amb alvocat                            

coberts de ceba cruixent

Ebi
Llagostí  tempuritzat amb alvocat i maionesa 

cobert de ceba cruixent i cibulet

California
Surimi amb alvocat i maionesa 

cobert de tobiko

Vegetal
Alvocat, cogombre i mango 

cobert de ceba cruixent i pebrot confitat

Tradicional
Salmó, Tonyina o Peix blanc 
amb alvocat, formatge i tobiko

Vegetal
Ebi
Llagostí tempuritzat amb 
alvocat i maionesa 

Sumo
Salmó, tonyina i peix blanc 
amb alvocat i ceba cruixent

7.50€

7.00€
7.95€

8.00€

Vegetal
Salmó
Peix blanc
Tonyina

Shibuya
Salmó, alvocat i formatge

Tori
Pollastre amb enciam i maionesa

Daizu
Salmó en tataki amb formatge i 
alvocat, embolicat en una fulla 
feta  de soja

4.50€
4.95€
4.95€
5.50€

5.50€

5.50€

5.95€

                                            Salmó  4.50€      Tonyina  4.95€      Peix blanc  4.95€ 3X SASHIMI

            Salmó
            Llagostí
            Peix blanc
            Unagi
            Tonyina

            
           

           

Hono
Salmó/Tonyina/Peix blanc flambejats
coberts de maio i cibulet
Brie
Brie flambejat amb mel

Sake
Salmó flambejat amb brie

Akami
Tonyina flambejada amb foie                
i salsa teriyaki

4.50€
4.00€
4.95€
4.95€
4.95€

5.25€

4.95€

5.50€

5.95€

4.95€

4.50€

4.95€

Ebi
Llagostí tempuritzat, alvocat 
i maionesa

Pollastre
Pollastre cruixent, enciam i 
salsa teriyaki

5.50€

5.50€

Tradicional
Salmó o Tonyina, alvocat i formatge

Vegetal
Formatge de cabra, enciam, ceba cruixent 
i pebrot confitat

Pez blanco
Peix blanc, mango i ceba cruixent


