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PON. WT. ŚR. - SUSHI - 20% na miejscu i z odbiorem osobistym*

MENU

www.geishasushi.pl



s. 2 s. 3

PRZYSTAWKI ZUPY

WAKAME

CARPACCIO SAKE

EDAMAME

MAGURO TATAR

EBI TEMPURA

MAGURO TATAR

SAKE TATAR

OSHINKO 
plastry marynowanej rzepy podane na chrupiących  
warzywach z dressingiem ”goma” 10 zł

KIM CHI  
kiszone warzywa na ostro w stylu koreańskim 10 zł

WAKAME  
sałatka z wodorostów, ogórkiem i marchwią podana  
z dressingiem “goma”  10 zł

SPRING ROLL 
świeże warzywa zawijane w papier ryżowy,  
podane z sosem “SU”                                   6 szt.  10 zł

EDAMAME 
gotowane strączki soi posypane sezamem, 
podane z mieszanką przypraw japońskich 14 zł

GYOZA 
smażone pierożki Gyoza z farszem warzywnym  
podane z pikantnym dipem                                    5 szt.  17 zł

EBI TEMPURA 
krewetki w tempurze podane z dressingiem      3 szt. 20 zł 
słodko - ostrym                                    5 szt. 33 zł

SAKE TATAR 
tatar z łososia podany z avocado oraz kawiorem 33 zł

MAGURO TATAR 
tatar z tuńczyka podany z siekanym avocado oraz kawiorem  40 zł

CARPACCIO SAKE 
cienko krojone plastry łososia podane z rzepą i dymką,  
polane dressingiem cytrusowym 33 zł

CARPACCIO SUZUKI 
cienko krojone plastry okonia morskiego podane z cebulką 
czerwoną i dymką, polane dressingiem  
cytrusowo - sezamowym   35 zł

MISO 
tradycyjna zupa na bazie pasty sojowej podana  
z wodorostami, tofu i dymką 10 zł

SAKE MISO  
zupa na bazie pasty sojowej podana z łososiem,  
wodorostami, tofu i dymką 13 zł

WANTANG  
japoński bulion z warzywami i pierożkami Gyoza 10 zł

UDON WAN TANG 
japoński bulion z warzywami, makaronem udon,  
kaczką lub kurczakiem  13 zł

KIM CHI CHIGE 
pikantna zupa na bazie boczku i kiszonych warzyw  
w stylu koreańskim 12 zł

TOM YUM KUNG 
zupa na bazie mleka kokosowego i trawy cytrynowej,  
podana z krewetkami oraz łososiem 20 zł

SEAFOOD UDON 
pikantny bulion japoński z makaronem udon, rybami  
i owocami morza 23 zł

TORI UDON 
smażony kurczak z warzywami  
i pszennym makaronem udon 35 zł

EBI UDON 
smażone krewetki z warzywami 
i pszennym makaronem udon 40 zł

BUTA EBI 
krewetki smażone na maśle czosnkowym  
podane ze świeżymi warzywami i ryżem 39 zł

TORI NO TERIYAKI 
grillowany kurczak z sosem teriyaki  
podany z duszonymi warzywami i ryżem 35 zł

SAKE NO TERIYAKI 
grillowany łosoś z sosem teriyaki  
podany z duszonymi warzywami i ryżem 35 zł

KAMO NO TERIYAKI 
pieczona kaczka z sosem teriyaki  
podana z duszonymi warzywami i ryżem 45 zł

TORI TONKATSU 
chrupiący kurczak w panierce podany z duszonymi  
warzywami, ryżem i sosem tonkatsu 35 zł

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

DANIA GŁÓWNE

EBI UDON

TORI TONKATSU

UDON WAN TANG

TOM YUM KUNG

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%
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BABY GEISHA

LUNCH I 
2 × nigiri sake, 1 x nigiri ibodai, 1 x nigiri ebi, 1 x nigiri maguro,  
3 × hosomaki kappa, 3 x hosomaki sake, zupa miso 33 zł 

LUNCH II  
2 × nigiri sake, 4 × california sake, 6 × hosomaki kappa 
zupa miso  36 zł 

LUNCH III 
6 x ebi tempura futomaki, 6 x hosomaki kappa, 2 × nigiri sake,  
zupa miso, zielona herbata 45 zł 

LUNCH IV  
2 × nigiri sake grill, 2 x nigiri ibodai grill, 4 x california sake grill,  
6 × hosomaki kappa, zupa miso, zielona herbata  49 zł

LUNCH (PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK, 12.00–15.00)

BABY SALMON 
grillowany łosoś podany na świeżych warzywach  
z ryżem i sosem teriyaki 12 zł 
 
YOUNG CHICKEN 
fileciki z kurczaka panierowane w panko, podane na świeżych 
warzywach z ryżem i sosem wasabi mayo 12 zł 
 
FRUITS’N’ROLL 
owoce zawinięte w tamago z nutellą,  
podane z sosem mango                                                       6 szt. 12 zł
 
MINI CHICKEN SPRING ROLL 
kurczak w panko z ogórkiem i majonezem,  
zawinięty w papier ryżowy, podany z sosem wasabi mayo 12 zł

DESERY

BANAN W TEMPURZE

FRUIT CARPACCIO SALAD

SWEET FRIED SAIGON 

BANAN W TEMPURZE                                
banan smażony w tempurze, oprószony cukrem  
pudrem podany z sosem mango                                 12 zł

ANANAS W TEMPURZE                                
ananas smażony w panierce kokosowej oprószony cukrem 
pudrem, podany z sosem malinowym                        12 zł

FRUIT CARPACCIO SALAD                            
sałatka z pomarańczy i grejpfruta, 
podana z sosem miodowo imbirowym                     15 zł 
 
SWEET FRIED SAIGON                           
sajgonki owocowe podane z sosami owocowymi       2 szt.     15  zł

BIG SASHIMI

SMALL sashimi                                                               6 szt. 29 zł

MEDIUM sashimi                                                          12 szt. 46 zł

BIG sashimi                                                                   18 szt. 65 zł

SASHIMI

GEISHA ROLL’S

FUSION PHILADELPHIA ROLL  
tuńczyk, łosoś, ryba maślana, avocado, ogórek, sałata,  
philadelphia, zawijane w avocado                                      6 szt. 28 zł

TAMAGO SAKE GRILL 
pieczony łosoś, tamago, avocado, banan, ogórek,  
kanpyo, sałata, philadelphia                                                12 szt. 37 zł

CALIFORNIA PREMIUM 
łosoś, avocado, ogórek, oshinko, sałata, philadelphia,  
całość oprószona ikrą ryby latającej                               10 szt. 30 zł

YELLOW GEISHA ROLL  
tuńczyk, ogórek, dymka, sałata, pikantny majonez,  
zawijana w mango                                                                   6 szt. 35 zł

EBI TEMPURA DE LUXE  
krewetka w tempurze, pieczony łosoś, avocado, ogórek,  
kanpyo, sałata, majonez                                                      10 szt. 34 zł

KYURI SAKE MAKI (maki bez ryżu) 
łosoś, avocado, ogórek, dymka, philadelphia,  
zawijana w płatki ogórka                                                       6 szt. 32 zł

KYURI MAGURO MAKI (maki bez ryżu) 
tuńczyk, avocado, ogórek, dymka, philadelphia,  
sicimi, zawijana w płatki ogórka                                         6 szt. 35 zł

SAKE SASHIMI ROLL (maki bez ryżu)  
łosoś, avocado, ogórek, sałata, philadelphia                  6 szt. 33 zł

MAGURO SASHIMI ROLL (maki bez ryżu) 
tuńczyk, avocado, ogórek, dymka, sałata,   
philadelphia                                                                                6 szt. 36 zł

PINK GEISHA SASHIMI ROLL (maki bez ryżu) 
tuńczyk, ryba maślana, łosoś, krewetka w tempurze, avocado, 
ogórek, sałata, philadelphia                                                  6 szt. 38 zł

SAKE SASHIMI TEN (maki bez ryżu) 
łosoś, avocado, ogórek, philadelphia, sicimi,  
smażone w tempurze                                                              6 szt. 34 zł

MAGURO SASHIMI TEN (maki bez ryżu) 
tuńczyk, tamago, avocado, ogórek, philadelphia,  
sicimi, smażone w tempurze                                                6 szt. 37 zł

YELLOW GEISHA ROLL

KYURI MAGURO MAKI 

SAKE SASHIMI ROLL 

PINK GEISHA SASHIMI ROLL 

FUSION PHILADELPHIA ROLL

EBI TEMPURA DE LUXE

KYURI SAKE MAKI

MAGURO SASHIMI ROLL 

TEMAKI 1 ×
SAKE 
łosoś, avocado, ogórek, sałata, philadelphia 18 zł

MAGURO 
tuńczyk, avocado, ogórek, sałata, pikantny majonez 23 zł

EBI TEN 
krewetka w tempurze, ogórek, dymka, sałata,  
sos kabayaki, pikantny majonez, kawior ryby latającej 21 zł

MAGURODla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%
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GUNKAN IKURA

GUNKAN 2 ×

GUNKAN IKURA 
kawior łososia 23 zł

GUNKAN SAKE TATAR 
tatar z łososia, oprószony kawiorem ryby latającej 20 zł

GUNKAN MAGURO TATAR 
tatar z tuńczyka, oprószony czarnym kawiorem 22 zł

GUNKAN KANI MAYO 
sałatka z paluszka krabowego z dodatkiem siekanej  
dymki i limonki  17 zł

TAMAGO MAKI 6 ×

TAMAGO EBI TEMPURA

TAMAGO EBI TEMPURA  
krewetka w tempurze, ogórek, dymka, sałata, pikantny majonez 27 zł

TAMAGO EBI TEMPURA SAKE 
krewetka w tempurze, łosoś, ogórek, dymka, sałata, majonez 27 zł

TAMAGO SAKE 
łosoś, avocado, ogórek, sałata, philadelphia 27 zł

TAMAGO MAGURO 
tuńczyk, ogórek, dymka, sałata, philadelphia, sicimi  29 zł

FUTOMAKI 6 ×

MANGO PHILADELPHIA FUTOMAKI

EBI TEMPURA FUTOMAKI

YAKI FUTOMAKI (PIECZONE)   6 ×

YASAI FUTOMAKI 
avocado, ogórek, papryka, oshinko, kanpyo, dymka,  
sałata, philadelphia 18 zł 

SHIMESABA FUTOMAKI 
marynowana makrela, avocado, oshinko, dymka, sałata,  
pikantny majonez  22 zł
 
PHILADELPHIA FUTOMAKI 
łosoś, avocado, ogórek, sałata, philadelphia 22 zł

MANGO PHILADELPHIA FUTOMAKI 
łosoś, mango, ogórek, sałata, philadelphia 23 zł 
 
EBI FUTOMAKI 
krewetki gotowane, tamago, avocado, ogórek, kanpyo,  
sałata, majonez 23 zł 

MAGURO FUTOMAKI 
tuńczyk, avocado, ogórek, dymka, sałata, majonez  28 zł

MAGURO CHILLI FUTOMAKI 
tuńczyk, avocado, ogórek, oshinko, dymka, sałata,  
majonez, sicimi  28 zł 

SAKE TATAR FUTOMAKI 
tatar z łososia, por, ogórek, majonez 28 zł

UNAGI SAKE FUTOMAKI 
węgorz, łosoś, avocado, kanpyo, oshinko, sałata, majonez 30 zł 

 

YASAI TEMPURA FUTOMAKI  
świeże warzywa w tempurze, oshinko, dymka,  
pikantny majonez  20 zł
TORI YAKI FUTOMAKI 
kurczak panierowany w panko, ogórek, papryka, dymka,  
sałata, pikantny majonez 22 zł
IBODAI YAKI FUTOMAKI 
pieczona ryba maślana, avocado, ogórek, oshinko, sałata,  
philadelphia 22 zł
SPECIAL FUTOMAKI 
pieczony łosoś, avocado, ogórek, kanpyo, sałata, philadelphia  24 zł
EBI TEMPURA FUTOMAKI
 krewetka w tempurze, ogórek, oshinko, dymka, sałata,  
pikantny majonez 25 zł
SAKE TEMPURA FUTOMAKI 
łosoś w tempurze, avocado, ogórek, kanpyo,  
sałata, philadelphia 25 zł
EBI TEN SAKE YAKI FUTOMAKI 
krewetka w tempurze, pieczony łosoś, oshinko, kanpyo,  
sałata, majonez  26 zł
MANGO SPECIAL FUTOMAKI 
pieczony łosoś, mango, ogórek, kanpyo, sałata, philadelphia        27 zł
UNAGI FUTOMAKI  
węgorz, avocado, ogórek, kanpyo, sałata, majonez 28 zł

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

2 ×OYAKOMAKI

IKURA SAKE 
łosoś, kawior łososia 29 zł

MAGURO KANI 
tuńczyk, sałatka z paluszka krabowego 28 zł

SUZUKI TOBIKO 
okoń morski, kawior ryby latającej 27 zł

UNAGI KANI 
węgorz, sałatka z paluszka krabowego 30 zł

MAGURO KANIIKURA SAKE

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%
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SAKE GRILL 

CALIFORNIA SAKE

CALIFORNIA GOLD 8 ×

GOLD SAKE AVOCADO GOLD EBI

GOLD PREMIUM GOLD RAINBOW

GOLD EBI TEMPURA AVOCADO GOLD RAINBOW OWOCOWA

GOLD EBI TEMPURA MANGO

GOLD KING ROLL 

GOLD EBI TEMPURA SAKE

GOLD MAGURO

GOLD EBI TEMPURA SAKE FRY

GOLD DRAGON ROLL

GRILL ROLL 4 ×

CALIFORNIA 8 ×

CALIFORNIA YASAI 
avocado, ogórek, papryka, oshinko, kanpyo, dymka,  
philadelphia, sezam 19 zł

CALIFORNIA CLASSIC 
paluszek krabowy, avocado, ogórek, majonez, sezam 19 zł

CALIFORNIA Z PASTĄ RYBNĄ 
pasta z ryby, ogórek, papryka 19 zł

CALIFORNIA SAKE 
łosoś, avocado, philadelphia, sezam 22 zł

CALIFORNIA IKA TEMPURA 
kalmar w tempurze, kanpyo, ogórek, majonez, sezam 22 zł

CALIFORNIA MAGURO 
tuńczyk, avocado, ogórek, philadelphia, sicimi, sezam 27 zł

CALIFORNIA SAKE TATAR 
tatar z łososia, dymka, philadelphia, sezam 28 zł

CALIFORNIA EBI TEMPURA 
krewetka w tempurze, ogórek, pikantny majonez, sezam 25 zł

GOLD SHIMESABA 
tamago, avocado, ogórek, dymka, philadelphia,  
zawijane w marynowaną makrelę  22 zł
GOLD SAKE AVOCADO 
łosoś, avocado, ogórek, philadelphia, zawijane w avocado 26 zł
GOLD EBI 
łosoś, ogórek, pikantny majonez, zawijane w gotowaną  
krewetkę, oprószone kawiorem ryby latającej 28 zł
GOLD SAKE 
paluszek krabowy, avocado, ogórek, philadelphia, 
zawijane w łososia 28 zł 
GOLD MAGURO 
krewetka gotowana, avocado, oshinko, dymka,  
pikantny majonez, zawijane w tuńczyka  33 zł
GOLD PREMIUM 
łosoś, avocado, ogórek, philadelphia, zawijane w łososia, 
oprószone czarnym kawiorem 31 zł 
GOLD EBI TEMPURA AVOCADO 
krewetka w tempurze, ogórek, majonez,   
zawijane w avocado 28 zł 
GOLD EBI TEMPURA MANGO 
krewetka w tempurze, ogórek, kanpyo, majonez,  
zawijane w mango 32 zł
GOLD RAINBOW 
łosoś, avocado, ogórek, philadelphia, zawijane w łososia,  
rybę maślaną, tuńczyka i okonia, oprószone czarnym kawiorem 31 zł
GOLD RAINBOW OWOCOWA 
łosoś pieczony, ogórek, kanpyo, philadelphia,  
zawijane w pomarańczę, mango i banana  30 zł 
GOLD EBI TEMPURA SAKE 
krewetka w tempurze, avocado, ogórek, majonez,   
zawijane w łososia  37 zł 
GOLD EBI TEMPURA SAKE FRY 
krewetka w tempurze, ogórek, kanpyo, pikantny majonez,  
zawijane w łososia panierowanego w panko 37 zł
GOLD KING ROLL 
krewetka w tempurze, ogórek, dymka, majonez,  
zawijane w węgorza i łososia 38 zł
GOLD DRAGON ROLL 
łosoś, avocado, ogórek, philadelphia, zawijane w węgorza 39 zł

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

SAKE GRILL  4 szt. / 8 szt. 
paluszek krabowy, philadelphia,  
zawijana w łososia 20 zł     36 zł

SUZUKI GRILL 
paluszek krabowy, dymka, philadelphia,  
zawijana w okonia morskiego 20 zł     36 zł

IBODAI GRILL 
paluszek krabowy, philadelphia, zawijana  
w rybę maślaną 20 zł     36 zł

UNAGI GRILL 
paluszek krabowy, philadephia, zawijana w węgorza 20 zł     39 zł

/ 8 ×

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%
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SAKE TEN 

SAKE TEN 
łosoś, avocado, philadelphia                                          6 szt. 25 zł

MAGURO TEN 
tuńczyk, avocado, dymka, pikantny majonez              6 szt.  28 zł

SAKE TATAR TEMPURA 
tatar z łososia, avocado, dymka                                      6 szt.  27 zł

CALIFORNIA YASAI TEMPURA 
avocado, ogórek, papryka, oshinko, kanpyo,  
dymka, philadelphia                                                            6 szt.  13 zł

CALIFORNIA SAKE TEMPURA 
łosoś, avocado, dymka, philadelphia, sezam              6 szt.  16 zł

TEMPURA MAKI 6 ×

SOS SOJOWY  2 zł

WASABI 2 zł

SOS KABAYAKI 5 zł

IMBIR 5 zł

RYŻ 8 zł

DODATKOWA PORCJA

KAPPA MAKI

SAKE MAKI

6 ×HOSOMAKI

SURIMI MAKI 
paluszek krabowy 10 zł

KAPPA MAKI 
ogórek 12 zł

OSHINKO MAKI 
marynowana japońska rzepa 12 zł

KANPYO MAKI 
marynowana tykwa 12 zł

AVOCADO MAKI 
avocado – smaczliwka 12 zł

SAKE MAKI  
łosoś 14 zł

IBODAI MAKI  
ryba maślana 13 zł

TEKKA MAKI 
tuńczyk 16 zł

CHILLI TEKKA MAKI 
tuńczyk, dymka, pasta chilli 17 zł

EBI MAKI  
krewetka, dymka, majonez 16 zł

UNAGI MAKI  
węgorz 19 zł

SABA MAKI 
marynowana makrela 13 zł

SAKE GRILL MAKI 
grillowany łosoś 15 zł

SAKE

MAGURO CHILLI 

SABA 

NIGIRI 2 ×
AVOCADO 
avocado  12 zł

IBODAI 
ryba maślana 12 zł

TAMAGOYAKI  
omlet japoński  11 zł

SAKE  
łosoś  14 zł

MAGURO 
tuńczyk  16 zł

MAGURO CHILLI  
tuńczyk z chilli i dymką 17 zł

SABA 
makrela marynowana  13 zł

EBI  
krewetka gotowana 15 zł

SUZUKI 
okoń morski  15 zł

NIGIRI SPECJAL  
łosoś, węgorz, avocado 20 zł

UNAGI  
węgorz słodkowodny 18 zł

NIGIRI IBODAI GRILL 
grillowana ryba maślana 15 zł

NIGIRI SAKE GRILL 
grillowany łosoś 15 zł

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%
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6 × yasai futomaki z cukinią w tempurze
4 × california yasai tempura
4 × california yasai

6 x SAKE TEN
6 x HOSOMAKI KAPPA
6 x HOSOMAKI KANPYO
8 x CALIFORNIA Z PASTĄ RYBNĄ

4 x GOLD SAKE
6 x EBI TEMPURA FUTOMAKI
6 x PHILADELPHIA FUTOMAKI
4 x GOLD SAKE AVOCADO

6 ×  mango philadelphia futomaki

6 × tamago ebi tempura

6 × hosomaki sake

RYBY NA NIBY ×14

ZESTAWY

39 zł      WEGETARIAŃSKI

4 × gold sake

4 × gold ebi

4 × gold sake avocado

4 ×  california z pastą rybną

FUJI 49 zł×16

NIEŚMIAŁA GEISHA ×18 57 zł

6 × tamago sake

4 × gold sake avocado

4 × california sake grill

MAKI SET SAKE 55 zł×14

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

CENA NIE PODGLEGA ŻADNYM DODATKOWYM PROMOCJOM*

ZESTAW
GEISHA SUSHI RULEZ

99zł*

GEISHA SUSHI RULEZ ×46 99 zł *

10 × california tamago sake grill 

 6 × philadelphia futomaki

 6 × hosomaki kappa

63 złSAKE ROLL ×22
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RYBKI Z FERAJNY ×14

6 × sake sashimi roll

4 × gold maguro

2 × nigiri sake

2 × nigiri suzuki

66 zł

ZESTAWY

MANGO

3 × ebi tempura - przystawka

4 × gold sake avocado

4 × california sake grill

4 ×  gold ebi tempura mango

64 zł

ZESTAWY

6 × ebi tempura futomaki

4 × california ika tempura

6 × sake ten

6 × hosomaki ebi

NINJA 71 zł×22

6 × hosomaki unagi

4 × gold king roll

2 × nigiri special

2 × nigiri sake

PRZYCZAJONY TYGRYS 66 zł×14

6 × special futomaki

6 × philadelphia futomaki

4 × gold rainbow

4 × california z pastą rybną

6 × hosomaki sake

6 × hosomaki kappa

BIG MAKI GEISHA 88 zł×32

2 × nigiri maguro
2 × nigiri sake
2 × nigiri saba
2 × nigiri suzuki
6 × ebi tempura futomaki
6 × hosomaki sake
4 × gold premium
4 × california z pastą rybną

PREMIUM SUSHI 96 zł×28

SUZUKI

4 × california sake grill

4 × california suzuki grill

2 × nigiri sake grill

2 × nigiri ibodai grill

6 × yellow geisha roll

4 × gold premium

4 × gold rainbow

116 zł×26

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

6 × ebi tempura futomaki

6 × special futomaki

6 × ibodai yaki futomaki

* na zamówienie może być na surowo

MAŁY SAMURAJ* ×18 68 zł

6 × sake tempura futomaki

4 × california sake grill

4 × california ibodai grill

4 × california ebi tempura

GEISHA HOT ×18 64 zł UKRYTY SMOK ×20

6 × ebi tempura de luxe

4 × ebi tempura sake fry 

4 × gold ebi tempura avocado 

6 × sake ten 

69 zł

×15
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ARTYSTYCZNE HERBATY 
KWIATOWE

Herbaty artystyczne to ręcznie 
zwijane na kształt kulki liście 
herbaty, które oplataja ukryte  
w środku kwiaty. Produkowany  
w niewielkich ilościach specjał 
chiński. Smak tych herbat jest bardzo 
delikatny, a piękne widowisko, 
jakim jest ich rozkwitanie to 
niezapomniane przeżycie.

Zwijanie herbat artystycznych jest  
w Chinach uważane za sztukę. 
Najbardziej doświadczeni w tym 
procesie artyści potrafią zwinąć  
kilka kul w ciągu godziny.

JESZCZE GRUBSZA GEISHA

ZESTAWY

SAKURA ×40

6 × tamago ebi tempura
6 × special futomaki
6 × hosomaki kanpyo
6 × hosomaki sake
4 × california z pastą rybną
4 × gold ebi tempura mango
4 × gold rainbow
2 × nigiri sake 
2 × nigiri ibodai grill

129 zł

TOKIO

3 × ebi tempura - przystawka
6 x mango philadelphia futomaki
6 × tamago sake
4 × gold ebi tempura mango
4 × gold sake
4 × california z pastą rybną
4 × california ibodai grill
6 × sake tempura futomaki

145 zł×37

6 × hosomaki ebi 
6 × hosomaki sake
6 × hosomaki kappa 
6 × hosomaki tekka chilli  
6 × tamago sake 

 

6 × philadelphia futomaki 
6 ×  ebi tempura futomaki 
6 × sake tatar tempura
4 × california z pastą rybną
4 × gold sake 

4 × gold rainbow
4 × gold dragon roll  
4 × gold ebi tempura mango  
4 × gold sake avocado  
4 × gold shimesaba

×52 189 zł

3 × nigiri sake
3 × nigiri maguro
3 × nigiri suzuki
3 × nigiri ebi
6 × hosomaki sake
6 × hosomaki ebi
6 × mango special futomaki
6 ×  philadelphia futomaki
4 × california z pastą rybną
4 ×  california yasai tempura
4 × gold sake  
4 × gold ebi tempura mango

GRUBA RYBA

4 × gold dragon roll
4 × gold maguro
4 × gold ebi tempura avocado
4 × gold ebi tempura mango
4 × gold premium
6 × fusion philadelphia roll
6 × shimesaba futomaki

 2 × oyakomaki ikura sake
 2 × oyakomaki maguro kani
 2 × nigiri sake

169 zł×38

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

240 zł×76YOKOZUNA

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%



s. 18 s. 19

Kwiat lichi 
(Flower lychee) – w trakcie parzenia liście rozwijają się, uwalniając różowy kwiat lichi,  
który staje się centrum pięknej kompozycji. Herbata o jedwabistym i delikatnym smaku  12 zł

Kwiat lotosu 
(Century lover) – w trakcie parzenia liście rozwijają się uwalniając czerwony kwiat lotosu,  
który staje sie centrum pięknej kompozycji. Herbata ma wyczuwalny delikatny,   
kwiatowy posmak  12 zł

Lilia lichi 
(Golden yuan bao) - w trakcie parzenia zwiaząne listki powoli otwierają się uwalniając  
kwiaty jaśminu i lichi. Napar jasny, delikatny, o kwiatowym smaku 15 zł

Lilia jaśmin 
(Lilly fairy) – przepiękna kompozycja kryje w środku czerwony kwiat lilii oraz  
kwiaty jaśminu, które uwalniają się po zaparzeniu. Herbata o mocnym kwiatowym  
aromacie i wyrazistym smaku 15 zł

Jadeitowa bogini  
Ręcznie zwijana biała herbata do przygotowania której wykorzystano lipsy (szczyty krzewu  
herbacianego) oraz przepiękne dwa kwiaty. Herbata rozwijając powoli swoje listki odkrywa uwięzione  
we wnetrzu dwa kwiaty na szczycie czerwonego amarantusa, a pośrodku łączącego dwie części  
herbaty nagietka. Jest nie tylko pięknym widowiskiem ale również delikatną o lekko kwiatowym  
zapachu i aromacie herbata 18 zł

Kwiatowa wschodzące słońce
Kunsztownie zwijana biała herbata z kwiatem lilii i amarantusa oraz srebrnymi końcówkami  
dwóch najmłodszych listków herbacianych. Biała herbata to nierozwinięte jeszcze liście  
i pączki krzewu herbacianego (tzw. Silver tips) 18 zł

Autum Lover
Herbata zielona z najwyższej jakości listków herbaty oraz płatków kwiatów. Jest bardzo delikatna,  
przyjemna z lekko słodkawym posmakiem 18 zł

HERBATY EKSKLUZYWNE

Zielona sencha 8 zł

Zielona z prażonym ryżem 8 zł

Zielona jaśminowa 8 zł

Zielona sencha poziomka i kokos 8 zł

Zielona sakura dzika wiśnia 8 zł

Zielona sencha żeńszeń i cytrus 8 zł

Darjeelinng himalaya  
Herbata czarna nazywana „szampanem wśród herbat. Pochodzi z wysoko położonych himalajskich  
plantacji. W jej skład wchodzą najdelikatniejsze pączki oraz listki, nadając wyjątkowego,  
owocowego charakteru z delikatnym posmakiem muszkatu 8 zł 

Earl grey rainbow  
Wyjątkowy aromat herbaty cejlońskiej z dodatkiem kwiatów bławatka, słonecznika,  
szafranu oraz płatków róży. Herbata o mocnym, wyrazistym smaku bergamotki 
z delikatnie kwiatowym posmakiem 8 zł

ARTYSTYCZNE HERBATY KWIATOWE 
OFERTA HERBACIANYCH KOMPOZYCJI KWIATOWYCH

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

Osiem skarbów 
Mieszanka zielonych herbat sencha, gunpowder, chun mee, pi lo chun oraz białej herbaty  
pai mu tan z dodatkiem ananasa, truskawki i kwiatu słonecznika. Herbata o delikatnym aromacie  
śmietankowo-truskawkowym. 10 zł

Saraswati 
Delikatna zielona sencha z dodatkiem kardamonu, ananasa, kokosa, mango, rumianku,  
pąków i płatków róży 10 zł

Zielona sencha kaktusowa 
Mieszanka wysokogatunkowych herbat z dodatkiem trawy cytrynowej, opuncji figowej,  
płatków słonecznika z subtelnym aromatem opuncji i cytrusową nutą   12 zł

NAPOJE ZIMNE

Napój aloesowy  0,25 l  9 zł 
 0,5 l  16 zł
Sok ze świeżych pomarańczy  0,2 l  10 zł 
 0,35 l  14 zł 
Sok ze świeżych grejpfrutów 0,2 l  10 zł 
 0,35 l  14 zł
Pepsi, Pepsi Light 0,2 l 5 zł
7 up, Mirinda, Schweppes Tonic, Schweppes Bitter Lemon 0,2 l 5 zł
Lipton Ice Tea (zielona, brzoskwinia, cytryna) 0,2 l 5 zł
Sok Toma (jabłkowy, pomidorowy, pomarańczowy, porzeczkowy) 5 zł
Woda Górska Natura gaz./niegaz. 0,3 l 5 zł

KAWY/ NAPOJE GORĄCE

Kawa  7 zł  
Cappucino  8 zł  
Kawa latte  10 zł  
Rozgrzewający napój imbirowo-pomarańczowy  10 zł  
Rozgrzewający napój imbirowo-cytrynowy  10 zł

 

Dla grup od 4 osób doliczamy serwis 10%

HERBATY EKSKLUZYWNE



Nasze lokale:
 WARSZAWA-BRÓDNO, Św. Wincentego 93 lok. 4 • tel. 22 424 96 69 

WESOŁA, ul. Trakt Brzeski 50A, I piętro • tel. 22 224 69 96 

URSYNÓW, ul. Płaskowickiej 46 lok. U3 • tel. 22 49 888 11

ORGANIZUJEMY 
PRZYJĘCIA 
I IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE

Akceptujemy karty 
płatnicze w lokalu 
oraz w dostawie – 
po wcześniejszym 
uzgodnieniu.

Dla grup od 
4 osób 
doliczamy 
serwis 10%.

Aplikacja mobilna Geisha Sushi
Pobierz za darmo!

Aktywuj kupony rabatowe!  
Bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami!


