€

Otsumami お摘み

3,9

EDAMAME Beines de soja al vapor

4,5

EDAMAME SPICY Beines de soja al vapor saltades amb kimuchi

4,8

EDAMAME TÒFONA Beines de soja cruixents amb tòfona

7,2

TORI GYOZA Crestes japoneses de pollastre i verdures amb la
seva salsa (5 uts) (opció fregides)

8,9

KAMO GYOZA Crestes d’ànec i verdures amb maionesa
japonesa i salsa cantonesa (5 uts)

7,2

TAKOYAKI Bunyols farcits de pop amb salsa okonomiyaki (3 uts)

4,3

TORI KAWA Broquetes de pell de pollastre ecològic amb
salsa teriyaki (2 uts)

6,3

YAKITORI Broquetes de contracuixa de pollastre amb salsa
teriyaki (2 uts)

Aperitius

€

Izakaya 居酒屋

6,5

MISOSHIRU Sopa de miso del dia amb algues, negi i bolets

7,5

EBI FURAI LLagostins arrebosats en tempura i panko amb
salsa “sweet chilli” (5 uts)

9,8

IKA TEMPURA Calamar arrebossat en tempura amb tinta de
calamar, acompanyat de maionesa de wasabi i mel

9,8

WAKAME SARADA Amanida d'algues, alvocat, mesclum i
tobiko amb vinagreta japonesa de fruits secs

4,8

Tapes japoneses

NIKU BUN BAO Pa bao amb porc ibèric cuit a baixa
temperatura amb salsa cantonesa, mesclum, cogombre i
maionesa japonesa

6

TUNA BUN BAO Pa bao amb tàrtar de tonyina blueﬁn
amb salsa yuke, alga wakame i cruixent de tempura

5,8

IKA BUN BAO Pa bao amb calamar arrebossat en panko,
mesclum i maionesa japonesa

11,8 HOTATE FOIE Vieires a la planxa acompanyades de foie
amb salsa de miso dolça
11,8 KAKIAGE Tempura de verdures i llagostins amb salsa
tentsuyu
16,3 KŌTORŌ TATAKI Tataki de vedella a la planxa amb
salsa de miso i “chimichurri” japonès

€

Sutōbu ストーブ

Plats calents

13,5 YAMA UMI Arròs saltat amb pollastre, calamar, llagostins,
bolets japonesos i salsa unagi (opció veggie)
13,5 YAKIUDON Fideus udon amb llagostins i calamar saltats amb
salsa kimchi
13,5 YŌKAI CURRY Arròs amb curri japonès, patata i contracuixa
de pollastre
14,5 YAKISOBA Fideus saltats amb onglet de vedella, col,
pastanaga i katsuobushi (opció veggie)

€

Uramaki 裏巻き Roll d'arròs farcit a l'interior

13,5 NORWEGIAN Llagostí tempura, alvocat i crema de formatge,
envoltat amb salmó aburi i ceba conﬁtada

ABURI SAKE Tataki de salmó amb salsa de ceba dolça

12

SAKE NO TERIYAKI Llom de salmó al grill amb salsa teriyaki

14,8 ONSENTAMAGO FOIE Ou cuit a baixa termperatura sobre
parmentier de patata, foie a la planxa i dashi
14

SPICY EBI Gambes a la planxa amb salsa kimuchi picant

Nigiri にぎり寿司 Bola d’arròs coberta

2,8

SAKE Bola d'arròs coberta de salmó

3

ABURI SAKE Bola d'arròs coberta de salmó aburi

4

ABURI EBI Bola d'arròs coberta de gamba aburi

3,5

MAGURO Bola d'arròs coberta de tonyina

3,5

CHUTORO TARTAR Bola d'arròs coberta de tàrtar de ventresca
de tonyina

4

TUNA FOIE Bola d'arròs coberta de tonyina i foie

3,5

GUNKAN IKURA Bola d'arròs coberta de ikura amb nori

3,8

CRISPY GUNKAN SAKE Bola d'arròs coberta de crema
d'alvocat i tàrtar de salmó envoltada en pasta "spring roll"
cruixent

4

CRISPY GUNKAN NIKU Bola d'arròs coberta de tàrtar de
vedella envoltada en pasta "spring roll" cruixent

12,9 CALIFORNIA Cranc, alvocat, cogombre i maionesa japonesa
recobert de tobiko
13,5 SAINT TROPEZ Roll de salmó i crema de formatge, arrebossat
en tempura i recobert de tàrtar de salmó i salsa unagi

€

Sashimi 刺身

12,5 PANAMERA Tàrtar de tonyina picant, enciam i recobert de
salsa de miso dolça

8

SAKE Talls laminats de salmó

9,5

MAGURO Talls laminats de tonyina

€

Maki マキ Roll d’alga nori farcit

6,5

SAKE Roll d'arròs farcit de salmó

7,5

MAGURO Roll d'arròs farcit de tonyina

6

AVOCADO Roll d'arròs farcit d’alvocat

4,9

KYURI Roll d'arròs farcit de cogombre

14,5 HARU TORI Pollastre a la planxa, alvocat, enciam, i ceba
morada, cobert amb salsa de miso dolça i ceba cruixent

€

Dezāto デザート

16,8 DAYTONA Mouse de foie i poma, recobert de xips de ceba
cruixent i reducció de PX

5,9

TRUFES de xocolata amb sake

6,2

CREMA CATALANA amb yuzu i “crumble”

6,5

CHEESECAKE “crema” de te matcha amb “crumble”

7,5

COULANT DE XOCOLATA amb gelat de te matcha

11,8 SAKE ROLL Salmó i alvocat, recobert amb sèsam
13,9 TUNA ROLL Tonyina i alvocat, recobert amb sèsam
15,8 SPICY TUNA Alvocat arrebossat en tempura recobert amb
tàrtar de tonyina picant
14,5 MR MANGO Alvocat i cogombre, recobert de “chutney”
de mango
13,5 HOT PHILADELPHIA Alvocat, salmó i crema de formatge,
arrebossat en tempura amb salsa ponzu
15,8 CAYMAN Alvocat, crema de formatge, ceba caramelitzada i
llagostí a la planxa, envoltat amb tonyina i salsa de tobiko

14,8 EBISAKE Futomaki de gamba, salmó, ikura i mango

17,9 SAIKORO Daus de presa ibèrica amb parmentier de
patata i reducció de ceba
14

€

Talls laminats de peix cru

Postres

Aquest establiment disposa d’informació en matèria
d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Taverna japonesa Bonaventura Riberaygua 10
+376 65 00 40

www.yokaiandorra.com

Consulteu al nostre personal

* l’equipament i la gestió de la nostra cuina no permet
garantir l’absència de traces d’al·lèrgens no descrits

