
Robata Grill

300 g  7  

antricot vită Black Angus cu unt cu trufe
 

240 lei 

Wagyu Filet (Australia) 200 g  

mușchi de vită Wagyu
290 lei

Hida Striploin (Japonia) a5 200 g  

vrăbioară de vită Hida
390 lei

Wagyu Mini Burgers with House Mayonnaise and Potatoe Chips 320 g 1  3  7  

mini burgeri de wagyu, maioneză cu trufe și chipsuri de cartof
85 lei

Baby Chicken Miso Glazed 600 g  6  7  

pui coquelet, miso, unt
75 lei

Korean Lamb Chops 250 g 6  

cotlete de berbecuţ cu sos korean
88 lei

Warm Dish

Prawn Curry 250 g (ask the witer) 2  5  

creveţi, vinete, porumb, cartof dulce
68 lei

Crispy Octopus with Sumac and Sweet Potatoe 200 g  6  

caracatiţă, piure de cartof dulce, amarillo dressing
95 lei

King Crab Cazuela 250 g  2  6  7  

king crab, risotto, unt cu chilli și lime
130 lei

Tiger Prawn with Glass Noodles Salad 500 g 2  6  

crevete tiger, salată de tăiţei, chilli dressing
92 lei

Beef Donburi 400 g  

mușchi de vită la grătar pe pat de orez și ciuperci
120 lei

Beef Noodles 350 g  

paste udon cu vită
50 lei

Shrimps Noodles 350 g  2   

paste udon cu creveţi
55 lei



Starter

Flamed Edamame 200 g 6  

edamame, sake și lime
25 lei

Guacamole Espuma with Home Made Tortilla 130 g 1  7  

spumă de avocado cu tortilla crocantă
40 lei

Seabass Ceviche 120 g 4  

ceviche de lup de mare cu lapte de cocos, tapioca și mango
54 lei

Salmon Tiradito 140 g 4  

sashimi de somon, avocado și sos de fructul pasiunii
44 lei

Hamachi Chalaca 120 g  4  

amberjack, cartof dulce și castravete afumat
56 lei

King Crab Tartar 160 g  2  3  

king crab, avocado, yuzu și lapte de cocos
90 lei

140 g  6  

mușchi de vită, trufe și ciuperci shiitake
62 lei

Pork Dumplings 160 g  6  

carne tocată de porc, ceapă verde și ghimbir
53 lei

180 g 2   

cozi de raci cu alioli cu trufe
48 lei

Octopus with Chimichurri 150 g  4  

caracatiţă cu sos chimichiurri
70 lei

Seaweed Salad 150 g  14  

salată din alge de mare
35 lei

Rock Shrimp Tempura 150 g  4  

creveţi cu maioneză picantă
63 lei

Tacos

Soft Chicken Tacos 160 g  / 3 pieces 5  6  11

piept de pui, kimchi, alioli și jalapeno
44 lei

Crispy Beef Wagyu Tacos 160 g  / 3 pieces 

vită wagyu, sos de ardei copt, paprika afumată
60 lei

Soft Shell Tacos 160 g / 2 pieces 2  

carne de crab, guacamole, coriandru
55 lei

Spicy Salmon Tacos 150 g / 3 pieces 4  

tacos cu somon picant
55 lei

Salad

Crispy Quinoa Salad 180 g 

baby spanac, quinoa, sparanghel, daikon și rosii cherry
45 lei

Japanese Potatoe Salad 180 g  

cartof fiert, castravete, ceapă roșie, morcov
40 lei

Shrimp Salad with Mango Dressing 200 g 2  

salată cu creveţi și sos de mango
50 lei

Crispy Duck Salad with Plum Sauce 220 g 

salată cu raţă crocantă și sos de prune
55 lei



Side Dish

Japanese Aubergine with Miso & Sesame 150 g 6  11  

vanata, miso, susan
35 lei

Grilled Padron Peppers 150 g 

ardei padron la grătar
35 lei

Fried Rice with Vegetables 220 g 

orez prăjit cu legume
28 lei

Grilled Shiitake Mushrooms 150 g 

ciuperci shiitake la grătar
30 lei

Grilled Asparagus 150 g 

sparanghel la grătar
35 lei

Fish

Wild Sea Bass Fillet with Thai Sauce 200 g 4  6  

biban sălbatic, bok choy, chilli dressing
92 lei

Miso Black Cod Baked in Hoba Leaves 220 g 4  6  

cod negru copt în frunză de magnolie
172 lei

King Crab Legs with Wasabi & Yuzu 500 g 2  

king crab, wasabi, yuzu, lime
280 lei

Robata Grilled Lobster with Yuzu Butter 600 g 2  7  

homar la grătar cu unt și yuzu
250 lei



Alergeni

Alergenii din alimente se pot încadra conform Directivei CE 2000-13, în următoarele grupe:
Food allergens may be in compliance with EC Directive 2000-13 in the following groups:

1  Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate 
Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats,wheat, wheat or hybrids thereof) and derived products
2  Crustacee și produse derivate / Shellfish and derived products
3  Ouă și produse derivate / Eggs and derived products
4  Pește și produse derivate / Fish and derived products
5   Arahide și produse derivate / Peanuts and derived products
6  Soia și produse derivate / Soya and derived products
7  Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) / Milk
8  Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de Macadamia și nuci de 
Queensland) și produse derivate / Nuts and derived foods (almonds, nuts, walnuts, Pecan nuts, Brazil nuts, pistachios, 
Macadamia nuts and Queensland nuts)
9  Ţelină și produse derivate / Celery and derived products
10  Muștar și produse derivate / Mustard and derived products
11  Seminţe de susan și produse derivate / Sesame seeds and derived products
12  Dioxid de sulf și sulfiţi în concentraţii de pește 10 mg/kg sau 10 mg/litru / Sulfur dioxide and sulphide in 
concentrations above 10 mg / kg or 10 mg / liter
13  Lupin și produse derivate / Lupine and derived products
14  Moluște și produse derivate / Molluscs and derived products

Dessert

Chocolate Coconut Milk 150 g 7  

cremă de ciocolată și lapte de cocos
38 lei

Nuba Kataif 150 g 7  8  

kataif cu cremă de brânză și fistic
37 lei

Cheese Cake with Mango and Papaya 130 g 7  

tort de brânză cu mango și papaya
37 lei

Pavlova 150 g 3  

bezea, cremă de vanilie, căpșune și sos de fructul pasiunii
36 lei

Pistachio Cream, Black Sand & Raspberry Sorbet 180 g 8  
cremă de fistic cu biscuite de cacao, fructe de pădure și sorbet de zmeură 

41 lei

Fruit Plate 
mix fructe proaspete 

34 lei

Ice Cream 160 g 3  7  

Ask the waiter about the flavors
28 lei

Nuba Dessert 450 g 3  7  8  

½ coconut milk, ½ cheese cake, ½ pistacchio cream, 1 pavlova
81 lei

Nuba Special Desserts ( for 4/6 ) 900 g 3  7  8  
pavlova, cheese cake, pistachio creme, kataif, chocolate coconut milk and fresh fruits

135 lei


