menu

Udon Soup (200g)

POLÉVKY

(Polévka s udon nudlemi, mořskými řasami, jarní cibulkou a tempura sypáním)

- Vegetariánská

- Krevety Nobashi obalené v tempuře (2ks)

Tom kha (170g)

149,179,-

(oblíbená thajská polévka s kokosovým mlékem, rajčata, žampiony a koriandrem)

- kuřecí maso
- Nobashi krevety

Kimchi Soup (300g)

85,95,-

(tradiční korejská pikantní polévka s kimchi, podávána s rýží a 3 druhy nakládané zeleniny)

- Restovaná vepřová krkovice

279,229,-

- Bez masa, 2x tofu

Pho (300g)

(Tradiční vietnamská polévka s rýžovými nudlemi, silný vývar a čerstvé vietnamské bylinky)

- kuřecí

- hovězí
- mix

135,145,145,-

PŘEDKRMY
Tobiko style Sashimi (200g)

(plátek z lososa se sakura mixem, avokádem a sezamovo-sójovým dresingem)

- sake
- maguro
- mix

Tobiko house salad (200g)

(zeleninový salát s domácím sójovým dresingem na japonský způsob)

- avokado
- sake + avokado
- maguro + avokado

Gyoza (3ks = 120g)

(taštičky plněné vepřovým masem a zeleninou)

- na páře
- smažené

Letní závitky (2ks = 150g)

(čerstvý salát, rýžové nudle a vietnamské bylinky zabalené v rýžovém papíru)

- vařené tygři krevety
- mango

Jarní závitky (2ks = 150g)

(zelenina s vepřovým masem, skleněné nudle zabalené ve smaženém rýžovém papíru)

185,205,195,115,175,95,75,85,95,75,75,-

Maguro tataky (100g)

205,-

Chukka salad (100g)

65,-

Miso soup (120g)

45,-

Edamame (160g)

75,-

(zprudka opečené plátky z tuňáka v sezamové krustě s yuzu-ponzu omáčkou)
(marinované mořské řasy se sezamem a tofu pastou)
(polévka ze sojóvých bobů, tofu a mořských řas)
(vařené sójové lusky s mořskou solí)

Ebi Tempura (3ks = 120g)

(smažené tygří krevety v těstíčku se sladkou sójovou omáčkou)

135,-

HLAVNÍ JÍDLA
Tobiko style ricebowl (300g)

(známá japonská miska sushi rýže s harinori jako základ,
zdobená marinovanou zeleninou a avokádem)

- kuřecí steak na japonský způsob
- grilováný losos na teriyaky omáčce
- grilovaný tuňák se sezamem

199,259,279,-

Wok fried rice (300g)

(smažená rýže se zeleninou a kimchi na asijský způsob)

- vegetarianské
- restované kuřecí maso
- restované a marinované hovězí maso

145,175,195,-

Bún bò nam bộ (300g)

(populární vietnamský pokrm, složený z rýžových nudlí, čtyř druhů čerstvé zeleniny a salátu,
posypaný koriandrem, oříšky a křupavou cibulí)

- restované a marinované hovězí maso
- smažené tofu

175,-

Udon xào (300g)

155,-

- vegetariánské
- kuřecí maso
- grilovaný losos
- grilovaný tuňák se sezamem

149,179,209,239,-

(smažené japonské nudle s wok zeleninou a kimchi)

NIGIRI & SASHIMI

Tobiko Sashimi (40g)
(plátky syrové ryby 4ks)

Tobiko Nigiri (35g)

(plátek syrové ryby na válečku rýže)

● Sake (losos)
● Spice sake (pálivý losos)
● Sake toro (břišní část lososa)
● Maguro (tuňák)
● Spice maguro (pálivý tuňák)
● Ebi (vařená tygři kreveta)
● Ika (sépie)
● Hokigai (mušle)
● Unagi (BBQ úhoř)
● Tobiko (kaviár z létající ryby)
● Avocado (avokádo)
● Tamago (japonská omeleta)
● Kapa (okurky)
● Mango (mango)

75,75,85,85,75,85,75,65,115,75,65,60,55,65,-

● Sake (losos)
● Sake Toro (břišní část lososa)
● Maguro (tuňák)
● Ebi (vařené tygři krevety)
● Ika (sépie)
● Hokigai (mušle)
● Unagi (BBQ úhoř)
● Tamago (japonská omeleta)

135,145,155,115,125,125,220,135,-

TEMAKI, HOSOMAKI & URAMAKI
TEMAKI (120g)
● Tobiko (kaviár z létající ryby)
● Spicy Sake (pálivý losos)
● Spicy Maguro (pálivý tuňák)

145,125,135,-

HOSO MAKI 8ks = (120g)

URA MAKI 8ks (160g)

● Sake Maki (losos)
● Maguro Maki (tuňák)
● Ebi Maki (vařené tygří krevety)
● Tako Maki (chobotnice)
● Mango Maki (mango)
● Avokado Maki (avokádo)
● Kappa Maki (okurky)
● Osinko Maki (nakládaná ředkev)
● Tamago Maki (japonská omeleta)
● Tobiko Maki (kaviár z létající ryby)

● Califfornia Maki
○ Krabí krém, dvoubarevný sezam, avokádo
a okurka
135,○ Krabí krém, oranžový kaviár z létající ryby,
avokádo a okurka
145,● Philly Maki
○ Losos, avokádo a philadel. sýr
155,○ Tygři krevety, avokádo a philadel. sýr
155,○ Tuňák, avokádo a philadel. sýr
165,● Spicy Maki
○ Spicy Sake Maki (pálivý losos)
145,○ Spicy Maguro Maki (pálivý tuňák)
155,● Ura Ura Maki
○ Smažené batáty v tempuře,
teriyaki omáčka
145,○ Smažené krevety v tempuře,
okurka a teriyaki omáčka
165,○ Úhoř, okurka, dvoubarevný sezam
a teriyaki omáčka
195,-

115,125,125,115,95,85,65,95,95,135,-

SUSHI SETY

Maki Set

240,-

Sake Lover Set

380,-

- 8x Sake Maki
- 8x Avo Maki
- 8x Kappa Maki

- 4x Sake Sashimi
- 5x Sake Nigiri
- 8x Sake Maki

440,-

Protein Power Set

440,-

Tobiko Mix Set

590,-

- 4x Sake Sashimi
- 8x Sake Maki
- 8x Sun Kiss Roll

- 8x Tobiko King Roll
- 8x Phily Maki s lososem
- 8x Avo Maki
- 4x Nigiri

- 4x Sake Sashimi
- 4x Tuna Sashimi
- 8x Sake Maki
- 8x Spicy Maguro Maki
- 8x Roll (Dle Výběru)

Tobiko Big Family Set

Tuna Lover Set

- 4x Maguro Sashimi
- 5x Maguro Nigiri
- 8x Maguro Maki

Protein Power Set Special

- 4 Sake Nigiri
- 4 Maguro Nigiri
- 4x Sake Sashimi
- 4x Maguro Sashimi
- 8x Sake Maki
- 8x Maguro Maki
- 8x Kappa Maki
- 8x Avo Maki
- 8x Spicy Sake Maki
- 8x California Maki
- 8x Philly Maki
- 8x Salmon Lover Roll
- 8x Tokio Roll
- 8x Huricane Roll

690,-

1993,-

FUSION ROLLS 8ks (280g)
Sun Kiss Roll 295,-

● pálivý tuňák, avokádo a okurka
○ losos, křupavá cibule, pažitka,
sněhová a teriyaki omáčka

Salon Lover Roll 305,-

● pálivý losos, philadel. sýr, avokádo
a okurka
○ losos, kaviár z lososa, rukola
a teriyaky omáčka

Dragon Roll 325,-

● smažené krevety v tempuře,
smažené batáty v těstičku,
philadel. sýr a avokádo
○ BBQ úhoř, kaviár z létající ryby,
sněhová a teriyaky omáčka

BFF Roll 315,-

● krabí krém, avokádo, okurka
a baby špenát
○ losos, tuňák, křupavé cibule,
tnt a teriaky omáčka

Flying Chicken Roll 245,-

● grilovaná kuřecí prsa, okurka,
baby špenát a nakládaná ředkev
○ křupavá cibule a pálivá omáčka

Ninja Roll 265,-

● smažené krevety v tempuře,
krabí krém, avokádo, okurka a baby špenát
○ tempura sypání a teriyaky omáčka

Angel Roll 295,-

● Avokádo, okurka a smažené
krevety v tempuře
○ pálivý tuňák, pálivý losos,
křupavá cibule a kaviár z létající ryby

RainbowRoll 325,-

● avokádo, okurka a baby špenát
○ losos, tuňák, tygří kreveta,
BBQ úhoř, chukka salát
a dvoubarevný sezam.

Green Forest Roll 245,-

● krabí krém, avokádo, okurka
a philadel. sýr
○ chukka salát, dvoubarevný sezam

DEZERTY
Sweet Vege Roll 215,-

● avokádo, batáty, mango
○ sezam, avokádová omáčka

OPÁLENÉ PLAMENEM

Tobiko King Roll (opálené) 305,-

● pálivý losos, krabí krém, philadel. sýr,
avokádo a okurka
○ vařené krevety, kaviár z létající ryby,
sněhová teriyaky omáčka

Kamikaze Roll (opálené) 285,-

● pálivý tuňák, avokádo, okurka
○ tempura sypaní, tnt a pálivá omáčka,
jalapeňo

Tokyo Roll (opálené) 335,-

● losos, tuňák, avokádo, okurka a rukola
○ tempura sypaní, dvoubarevný kaviár
z létající ryby, sněhová a pálivá omáčka

SMAŽENÉ V TEMPUŘE
Gangnam Style Roll (smažené) 315,-

● pálivý losos, krabí krem, avokádo, philadel. sýr
○ pálivý tuňák, pažitka a teriyaki omáčka

Hurican Roll (smažené) 315,-

● pálivý losos, krabí krém, avokádo, okurka
○ tempura sypání, kaviár z létající ryby, wasabi
a teriyaky omáčka

Fireball Roll (smažené) 295,-

● avokádo, okurka a osinko
○ pálivý tuňák, jalapeňo, oranžový kaviár
z létající ryby, pálivá a teriyaky omáčka

DEZERTY
Rice Puding

85,-

Green Tea Icecream

89,-

Motchi 3ks

85,-

(rýžový puding)

(zmrzlina ze zeleného čaje)
(japonské rýžové koláčky)

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Voda
Tobiko Karafa 1l
Mattoni perlivá 0,33l

50,35,-

Japonská domácí limonáda
Citrónová limonáda 0,5l
Zázvorová limonáda 0,5l
Svěstková limonáda 0,5l

65,65,65,-

Ochutcené nápoje
Coca cola 0,33l
Coca cola zero 0,33l
P.H.Prager limonáda 0,33
Fentimans 0,275l

45,45,65,75,-

Čaj
Zázvorový čaj (korejský čaj)
Citrónový čaj (korejský čaj)
Domácí mátový čaj
Asijský zelený čaj
Jasmínový čaj

85,85,75,75,55,-

Káva
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Dac lac Coffee

40,50,60,75,-

Pivo
Plzeň 0,33l
Birell 0,33l
Asahi 0,33l

55,45,75,-

(japonské tradiční pivo)

www.tobiko.cz
Rezervace/rozvoz
776 294 449
Otevírací doba
Po-Pá 10:00 - 21:00
So-Ne 11:00 - 21:00

