
EDAMAME _3,10€
fregit, amb el punt just de sal

 PEBROTS DEL PADRÓN _3,50€
amb Ponzu i Katsuobushi.

 
CROQUETES _6,50€

de pollastre a l’ast ( 4 unitats ).

BRAVES _5,00€
les de sempre.

#PICOPICO

#VERMELL

CHEESECAKE _6,50€
recepta clàsica.

CRUMBLE DE POMA _5,50€
Poma al forn amb cruixent d’avena i galeta.

#POSTRES

HUMMUS LIBANÉS _6,50€
amb crudites i pa de pita.

AMANIDA WAKAME _8,50€
Alga Wakame, Tofu, Daikon amb vinagreta Japo.

 
AMANIDA CHICKEN THAI _7,50€

amanida thai de pollastre amb tot el que et puguis imagi-
nar, refrescant i molt adictiva, àcida, dolça, picant... 

 
AMANIDA DE BURRATA _8,50€

amb crema i xips de Kale.

GYOZAS VEGGIE_6.50€ 
cent per cent vegetals amb Siracha, Okonomiyaki i 

ceba tendra japonesa.

ALBERGÍNIA TERIYAKI _6,50€
no pots dir que ets habitual de Foodies i no haber 

probat aquesta albergínia, YUMMY!

NOODLES _8,00€
wok de noodles amb salsa Yakisoba, verduretes i 

ou ferrat. 

HAMBURGUESA VEGETAL _9,00€
amb maionesa àcida de wasabi i Pak choi.

MUSCLOS THAI_6,50€
amb salsa de coco i gingebre.

SALMÓ_7,50€
Tataki marinat en soja amb maio cítrica.

CEBICHE DE CORVINA _10,00€
amb alvocat, pinya i kikos.

 
CALAMARS PLANXA _8,00€

amb Tamarindo i llima.
 

CURRI VERD DE LLAGOSTINS _8,50€
Thai ( ULL QUE PICA! ) amb arrós al vapor.

TACOS DE BACALLÀ _6,00€
amb maionesa de Yuzu i chili.

LASANYA MUMBAI _8,00€
de xai amb coco i curri.

FOCACCIA _10,00€
La nostra pizza, pa cruixent, botifarra, ceba,  Hoisin 

i menta.
 

ALETES DE POLLASTRE _7,00€
marinades Thai, caramel·litzades i un pel picants.

 
TONKATSU DE PORC _10,00€

llom de porc arrebossat estil Japo amb salsa 
Tonkatsu.

RIBS BABACOA KOREANA _12,50€
Costella de porc marinada y rostida.

BAOS CASOLANS AMB CONFIT _16,00€ 
3 baos i un confit d’ànec amb salsa Hoisin, pensats 

per fer entrepanets .

TATAKI VEDELLA YAKINIKU _13,00€
Carn de vedella marcada a la planxa i tallada tipo 
tataki amb salsa Yakiniku, l’acompanyem de xips 

de flor de loto.

HAMBURGUESA _10,00€
Hamburguesa de vedella amb cansalada, formatge, 

ceba cruixent, cogombre i maionesa de Sriracha. 

La Carta
#TEIKAWEI

#VERD

#BLAU


