Hanko Sushi @ Ruka
ALKUUN

HANKO BOWL 15 €

Misokeitto ja tee

2€

Wakamesalaatti (veg.)

4€

Edamamepavut (veg.)

4€

Talon kimchi (veg.)

4€

Lohi / Tuna / Avokado sashimi

8€

Tonnikala tartar

5€

LAJITELMAT
Medium (12kpl)

nigirit (6kpl): lohi, grillilohi, tonnikala, rapu
makit (6kpl): kurkku, lohi, lohikurkku

16 €

Pääraaka-aine: Lohi / Grillattu lohi / Tuna /
Grillattu tuna / Teriyakikana / Jalotofu
Pohjalle : Riisi / Salaatti
Lisänä avokadoa, edamamepapuja, kurkkua
poke- ja teriyakikastikkeita, kevätsipulia,
seesaminsiemenä, punasipulia, gari-inkivääriä

SPICY BOWL 15 €

Pääraaka-aine: Lohi / Grillattu lohi / Tuna /
Grillattu tuna / Teriyakikana / Jalotofu
Pohjalla riisiä ja spicymajoneesilla maustettua
kiinankaalia, teriyakia, kevätsipulia,
kimchiseesamia

MAKIT JA URAMAKIT
Kappa maki (veg.) (10 kpl)

10 €

nigirit (6kpl): avokado, tofu, kurkku, porkkana
makit (6kpl): kasvis ja kurkku

Avokado maki (veg.) (10 kpl)

12 €

Makilajitelma (12kpl)

Lohi maki (10 kpl)

13 €

Kasvislajitelma (veg.) (12kpl)

kurkku, lohi ja lohikurkku

Lohilautanen (12kpl)

nigirit: lohi (6kpl), grillilohi (6kpl)

Lohi-ihastus (6kpl)

nigirit (6kpl): sipulilohi, grillilohi, teriyakilohi

Nigirilajitelma (6kpl)

15 €

13 €

Kurkku, seesaminsiemen

Avokado, vegaanimajoneesi, seesaminsiemen
(saatavilla myös grillattuna)

22 €

Spicytuna maki (10 kpl)

14 €

California uramaki (8 kpl)

15 €

Tonnikala, spicymajoneesi, kevätsipuli

11 €
11 €

Ravunpyrstö, avokado, majoneesi,
kimchiseesami

nigirit (6kpl): sipulilohi, grillilohi, teriyakilohi,
tonnikala, rapu, avokado

Tofukurkku uramaki (veg.) (8 kpl)

13 €

Hanko Sushi lautanen (30kpl)

Lohikurkku uramaki (8 kpl)

14 €

42 €

nigirit: lohi, teriyakilohi, grillilohi, rapu,
teriyakirapu, tonnikala, kampasimpukka
makit: lohikurkku (8kpl), california (8kpl)

Partyplatter (60 kpl)

Tofu, kurkku, seesami, vegaanimajoneesi
Lohi, kurkku, majoneesi, seesami

NIGIRIT (2kpl/laji) 5€
82 €

nigirit: lohi, grillilohi, sipulilohi, teriyakigrillilohi
tonnikala, rapu, teriyakirapu, avokado
makit: kurkku (10kpl), lohi (10kpl), california (8kpl)

LAJITELMIEN SISÄLTÖ SAATTAA
VAIHDELLA SAATAVUUDEN MUKAAN

KYSY LISÄÄ ALLERGEENEISTÄ
HENKILÖKUNNALTA!

Lohi
Grillattu lohi
Rapu
Tuna
Kampasimpukka
Makea sipulilohi

Teriyakilohi
Grillattu teriyakilohi
Teriyakirapu
Spicytuna gunkan
Teriyakikampasimpukka

Avokado
Porkkana (4€)
Kurkku (4€)

Teriyakiavokado
Inari-Tofu (4€)
Wakame gunkan (4€)

