Hosomaki 6 szt.
Omlet – tamago
Ogórek – kappa
Awokado
Tykwa – kanpio
Rzepa – oshinko
Krab – surimi
Maślana – ohio
Łosoś – shake
Maślana, papryka, sezam
Łosoś, ogórek, sezam
Krewetka, tykwa, serek
Tuńczyk, por, ostry majonez
Pieczony łosoś, tykwa, sos teryiaki
Nigiri 2 szt.
Omlet – tamago
Makrela – Saba
Maślana – Ohio
Łosoś – shake
Kalmar – ika
Ośmiornica – tako
Krewetka – ebi
Tuńczyk – maguro
Węgorz – unagi

11 zł
11 zł
12 zł
12 zł
12 zł
13 zł
14 zł
15 zł
15 zł
16 zł
16 zł
16 zł
17 zł
11 zł
13 zł
14 zł
15 zł
13 zł
13 zł
15 zł
15 zł
17 zł

Sashimi
Małe 5 szt.
Średnie 10 szt.
Duże 20 szt.

28 zł
46 zł
89 zł

Do każdego sashimi dodajemy marchew,
rzepę, imbir marynowany, wasabi, sos sojowy
Futomaki 6 szt.
Wegetariańskie – sałata, tykwa, rzepa, ogórek
Krab – sałata, rzepa, papryka, ogórek,
majonez
Maślana philadelphia – sałata, serek,
awokado, tykwa
Krewetka ebi – sałata, ogórek, tamago
Łosoś philadelphia – sałata, serek,
awokado, tykwa

19 zł
20 zł
22 zł
23 zł
23 zł

Futomaki trio – tuńczyk, surimi, krewetka
gotowana, osinko
Tuńczyk philadelphia – sałata, serek,
awokado, tykwa
Futomaki tatar łosoś – tatar, ogórek, sałata
Futomaki tatar tuńczyk – ogórek, sałata
Futomaki pieczone 6szt.
Maślana pieczona – sałata, papryka,
majonez, szczypiorek
Krewetka w tempurze – sałata, pomidorek,
por, ostry majonez
Łosoś pieczony – serek, tykwa, awokado
Węgorz pieczony – salata, tamago,
majonez, ogórek
Futomaki z kaczką w tempurze,
sałata, papryka, oshinko
Futomaki tuńczyk w tempurze,
sałata, papryka, oshinko
Futomaki maślana w tempurze,
sałata, papryka, oshinko

23 zł
25 zł
27 zł
28 zł
24 zł
26 zł
26 zł
28 zł
26 zł
26 zł

Łosoś – sałata, serek, awokado, tykwa
Pieczony łosoś – awokado, tykwa, serek
Tuńczyk – sałata, ostry sos, por, ogórek
Krewetka w tempurze – sałata, ostry
majonez, ogórek, por
Pieczony węgorz – sałata, tamago, majonez,
ogórek
Uramaki gold
Tobiko – maślana pieczona, sałata, tykwa
Tobiko – pieczony łosoś, serek, tykwa, maślana
Rainbow – krab, tykwa, oshinko, ogórek/
łosoś, tuńczyk, maślana
Dragon sake – krewetka w tempurze, ostry
majonez, ogórek/ łosoś
Pieczony węgorz, tamago, majonez, sałata,
ogórek/ awokado
Krewetka tempura, ostry majonez, ogórek/
awokado, węgorz

25 zł
26 zł
26 zł
27 zł

35 zł
Makaron udon z kurczakiem
37 zł
Makaron udon z krewetką
– makaron udon smażony na woku z warzywami,
sosem ostrygowym, pomidorkami scherry

29 zł

Zupy
10 zł
Miso shiru – tradycyjna japońska
zupa z glonami wakame, tofu i porem
17 zł
Tom kha gai – zupa z mleka kokosowego
z kurczakiem i grzybami shitake
Tom yam gong – ostra zupa z krewetkami, 17 zł
shitake, kolendrą i makaronem ryżowym

27 zł
27 zl
31 zł
33 zł
34 zł
35 zł

25 zł

Futomaki w tamago 6szt.
Futo tamago – łosoś, serek, awokado, tykwa 26 zł
28 zł
Futo tamago – pieczony łosoś, sałata,
majonez, tykwa
29 zł
Futo tamago – krewetka tempura, ostry
majonez, por, ogórek
Futomaki w tempurze (całe rolki) 6szt.
24 zł
Vege, sałata, oshinko, ogórek, tykwa
28 zł
Łosoś, sałata, awokado, tykwa
28 zł
Tatar łosoś, sałata, ogórek
28 zł
Tuńczyk, sałata, awokado, tykwa
28 zł
Pieczony łosoś, awokado, tykwa
28 zł
Tatar tuńczyk, sałata, ogórek

Gunkan 2 szt.
Tatar łosoś
Tatar tuńczyk
Sałatka z krewetki ebi i surmii
Temak – rożek 1 szt.
Łosoś, serek, sałata, awokado, tykwa
Łosoś pieczony, sałata, ogórek
Tuńczyk, sałata, ostry majonez, ogórek
Krewetka tempura, ostry majonez, por,
ogórek

Desery
Banan w tempurze z lodami waniliowymi
i sosem czekoladowym
Suflet czekoladowy z owocami liczi
i pomarańczami
Lody z japońskiej zielonej herbaty

16 zł
18 zł
15 zł

20 zł
20 zł
20 zł

Herbata
12 zł
Dzbanuszek japońskiej zielonej herbaty
(do wyboru – zielona, jaśminowa, prażony ryż,
wiśniowa)
9 zł
Dzbanuszek herbaty klasycznej

19 zł
19 zł
19 zł
19 zł

Napoje
Soki 200 ml
Cola, Fanta, Sprite
Woda butelkowana 0,33
Aloes 0,25

35 zł
36 zł
33 zł

Alkohol
Sake karaa
Sake choya kieliszek
Piwo kirin
Piwo asahi
Piwo 0,5

Na życzenie gości przygotowujemy futomaki w papierze sojowym. Cena futomaka
plus 4 zł.

Przystawki i sałatki
Tatar łosoś – cebulka, ogórek, por
Tatar tuńczyk – cebula, ogórek, por
Krewetki w chrupiącym cieście 5 szt. – sos
ostry
Sałatka wakame – glony wakame, ogórek, zalewa
Sałatka kim chi – japońska kiszona kapusta na ostro

Uramaki – California 8 szt.
Sezam na zewnątrz
Wegetariańskie – sałata, ogórek, rzepa, tykwa 20 zł
21 zł
Krab – sałata, awokado, majonez
23 zł
Maślana – sałata, serek, papryka, tykwa

Dania wok
35 zł
Pad thai z kurczakiem
37 zł
Pad thai z krewetką
– smażony makaron ryżowy, sos tonkatsu, tofu,
szczypior, orzechy ziemne, cytryna

12 zł
12 zł

Kawa
Espresso
Kawa czarna
Cappuccino

Wołomin, ul. 1 Maja 46
tel. 530 830 631
Godziny otwarcia:
codziennie od 12:00 do 22:00
Dostawa na telefon
do domu i biura

6 zł
6 zł
5 zł
6 zł
18 zł
11 zł
11 zł
11 zł
9 zł
5 zł
6 zł
8 zł

www.komesushi.pl

polub nas na facebook’u

Rolki specjalne
Rolka w papierze sojowym,
krewetka w tempurze, łosoś 6 szt. - 34zł

Zestaw 1- 12 szt.

39 zł

6szt.futomaki maślana pieczona, papryka,
oshinko
4szt.uramaki surimi, łosoś, sweet chili
2szt.nigiri tamago

Zestaw 2-14szt.

45 zł

6.szt.futomaki surowy łosoś
8szt.uramaki tuńczyk tempura

Zestaw 7-24szt.

109 zł

6szt.papier sojowy, łosoś
12szt.nigiri łosoś, tuńczyk, maślana
6szt.futomaki krewetka tempura

Zestaw 8-26szt.

75 zł

6szt.futomaki tuńczyk
8szt.uramaki maślana
6szt.hosomaki łosoś
6szt.futomaki krewetka ebi
Uramaki mango, granat,
łosoś pieczony 8 szt. - 36 zł

Zestaw 3-16szt.

57 zł

8szt.uramaki tuńczyk
6szt.papier sojowy, krewetka ebi
2szt.nigiri łosoś

Zestaw 4-16szt. vege

43zł

6szt.futomaki vege
8szt.uramaki vege
6szt.hosomaki tamago

Zestaw 9-26szt.

96zł

6szt.futomaki tamago, łosoś
6szt.futomaki maślana pieczona
6szt.futomaki tuńczyk tempura
8szt.ura surimi tempura, łosoś,
sweet chili

Zestaw 10-34szt.

119 zł

6szt.futomaki łosoś
6szt.futomaki trio
8szt.uramaki pasta tuńczyk
6szt.papier soja, maślana pieczona
6szt.futo tamago, krewetka tempura
2szt.nigiri tamago

Futomaki z węgorzem unagi,
tamago, owinięte łososiem 6 szt. - 34 zł

Specjal Dragon - maślana tempura,
avocado, węgorz, łosoś 8 szt. - 36 zł

Zestaw 11-40szt.
Zestaw 5-20szt.
6szt.futomaki łosoś
8szt.uramaki łosoś
6szt.hosomaki łosoś

58 zł

Zestaw 6-20szt.

63zł

8szt.uramaki krewetka tempura
6szt.futomaki tuńczyk tempura
6szt.hosomaki maślana pieczona

105 zł

8szt.uramaki maślana pieczona
8szt.uramaki pasta tuńczyk
6szt.hosomaki łosoś
6szt.hosomaki tykwa
6szt.futomaki maślana
6szt.futomaki surimi

Zestaw 12-54szt.

225 zł

8szt.specjal dragon
6szt.papier soja łosoś
6szt.futomaki maślana pieczona
6szt.futomaki tuńczyk
16szt.nigiri łosoś, tuńczyk, ebi, maślana
6szt.futomaki krewetka tempura
6szt.hosomaki łosoś rolka w tempurze

