


Tatar
tuńczyk
43 zł

Przystawki

Gyoza 
z wieprzowiną
24 zł

Łosoś marynowany
w kolendrze

32 zł



Edamame
18 zł

Spring
Rolls
30 zł

Krewetki 
tempura
5 szt.

25 zł

Panierowane 
kalmary
22 zł

Tatar łosoś
38 zł



Zupy
Rybna
18 zł

Tom Yum
19 zł

Ramen
kurczak   18 zł
wołowina   20 zł
krewetka   24 zł



Wonton
18 zł

Pho
kurczak    19 zł
wołowina   22 zł
krewetka   24 zł

Udon
tempura
20 zł

Miso
9 zł



Goma
14 zł

Wakame
14 zł



Wołowina / szpinak 
pomidorki cherry
cebula / ogórek

27 zł

Kimchi
15 zł

Krewetka / avocado mix 
sałat / pomidorki cherry 
sezam 

29 zł



Pad Thai
tofu   30 zł
kurczak   34 zł
krewetka   38 zł

Makarony
Makaron

Udon
kurczak / kabayaki / warzywa

34 zł

Makaron
Ramen

wieprzowina / warzywa

35 zł



Makaron
Udon

kurczak / kabayaki / warzywa

34 zł

Makaron 
z batata
kaczka / bambus / warzywa

39 zł



Ryby
Dorada
sos yuzu / jarmuż / batat

39 zł

Okoń morski 
na parze
warzywa na parze
dressing chilli / ryż

42 zł

Łosoś
grillowany
warzywa grillowane / ryż

32 zł



Hosomaki Slim
łosoś    16 zł

łosoś grill    18 zł

Dla

Bulion
makaron / warzywa

kurczak 

12 zł

łosoś

14 zł

Zestaw I 
mini nigiri łosoś 
hosomaki slim łosoś 

12 szt.

24 zł

Zestaw II
mini nigiri łosoś 
mini california maki łosoś 

12 szt.

30 zł 
 

Zestaw III
hosomaki slim łosoś 
mini california maki łosoś

20 szt.

34 zł 
 

Mini nigiri
łosoś 2 szt.

12 zł
Kurczak Teriyaki
kulki ryżowe w tempurze 
marchewka

25 zł

Dzieci



Kaczka
teriyaki / salsa mango
owoce goji / batat

42 zł

Ryż z Woka
krewetki / jajko 
warzywa / chilli sos

28 zł

Krewetki
Black Pepper
ryż

36 zł

Curry orzechowe
krewetki / warzywa
orzechy nerkowca / ryż

38 zł

Dania
z woka

i nie tylko ...



Wieprzowina
po seczuańsku
warzywa / sos seczuański / ryż

32 zł

Tempura Mix
ryż

30 zł

Wołowina
Tonkatsu
warzywa / ryż

39 zł

Kurczak Teriyaki
sezam / ryż

30 zł



Nasze 
Hity

Green Roll 
krewetka 

tempura | szczypiorek

10 szt.   34 zł

Green Roll 
tuńczyk / szczypiorek

10 szt.   34 zł

Tempura Roll Tatar
łosoś 6 szt.    39 zł

tuńczyk 6 szt.    44 zł

Duck Roll
kaczka / mango
żurawina

6 szt.   35 zł

Green Roll 
łosoś | koperek

10 szt.  30 zł



Futo Fit
futomaki bez ryżu 
z kompozycją surowych ryb 

6 szt.  45 zł

Spider Maki
krewetka w tempurze 
okładana opalonym 
łososiem i tuńczykiem / węgorz 
w tempurze okładany 
opalonym łososiem i tuńczykiem

10 szt.  45 zł

Skin Roll 
łosoś z chrupiącą 
skórką 

6 szt.   30 zł

Dancing Roll Hot
california z łososiem, węgorzem lub krewetką
w tempurze okładana grillowanym 
węgorzem

8 szt. 

łosoś w tempurze 36 zł

krewetka w tempurze 38 zł

węgorz w tempurze 40 zł

Hotate Roll
california z małżami 
św. Jakuba w tempurze

8 szt.   42 zł



Squid Roll 
kalmary w tempurze 
okładane świeżym
ogórkiem

8 szt.   35 zł

Japan Roll
california z paluszkiem 
krabowym okładana  łososiem, 
tuńczykiem i maślaną

10 szt.   35 zł

Angel Maki 6 szt.

futomaki z łososiem lub 
tuńczykiem owijane w 
słodki omlet tamago

łosoś 32 zł

Tiger Maki

california z pikantną 
krewetką w tempurze 
okładana avocado  
i surowym łososiem 

10 szt.  40 zł

Rolka Szefa
kompozycja szefa kuchni  
z surowych ryb 

8 szt.  38 zł



Fresh Roll
california z paluszkiem krabowym okła-
dana łososiem lub tuńczykiem

10 szt. 

łosoś 30 zł
tuńczyk 32 zł

Tobiko Roll 
california z łososiem  
lub tuńczykiem obsypana 
kawiorem z ryby latającej

łosoś 10 szt.  34 zł

tuńczyk 10 szt.  36 zł

Dragon Maki 
california z krewetką 
w tempurze okładana
avocado

10 szt.  35 zł

Rucola Maki
rucola owijana łososiem lub tuńczykiem

8 szt. 

łosoś 32 zł

tuńczyk 36 zł

Sekura Maki
maki z pikantną krewetką 
połączone łososiem 

8 szt.  35 zł



Zestaw 2
Take Maki
24 szt.

8 szt. hosomaki łosoś 
8 szt. hosomaki tuńczyk 
8 szt. hosomaki avocado

39 zł

Zestaw 1
California Mix 
30 szt.

10 szt. california łosoś 
10 szt. california surimi 
10 szt. california maślana

50 zł

Zestaw 3
Take Mix
21 szt.

gunkan kawior
nigiri łosoś, nigiri omlet
nigiri tuńczyk, nigiri krewetka
3 szt. sashimi łosoś
3 szt. sashimi tuńczyk 
10 szt. california łosoś

80 zł

Zestaw 4
Take
Business
16 szt.

4 szt. nigiri łosoś
4 szt. nigiri tuńczyk
8 szt. hosomaki łosoś

54 zł

Zestaw 5
Take Maki
Plus
34 szt.

8 szt. hosomaki łosoś
8 szt. hosomaki tuńczyk
8 szt. hosomaki avocado
10 szt. california surimi

53 zł

Zestawy



Zestaw 6
Maki Midi
26 szt.

8 szt. hosomaki łosoś
8 szt. hosomaki ogórek
10 szt. california surimi

36 zł

Zestawy

Zestaw 7
Take Trio mix 
62 szt.

4 szt. nigiri łosoś 
4 szt. nigiri tuńczyk
4 szt. nigiri krewetka
2 szt. nigiri maślana 
2 szt. nigiri seriola 
8 szt. hosomaki łosoś
8 szt. hosomaki maślana
8 szt. hosomaki ogórek 
6 szt. futomaki łosoś
6 szt. futomaki tuńczyk
10 szt. japan roll

175 zł

Zestaw 8
Take n’Roll hot
46 szt.

2 szt. nigiri krewetka
2 szt. nigiri seriola
4 szt. nigiri łosoś
4 szt. nigiri tuńczyk
8 szt. hosomaki avocado
10 szt. california łosoś
obkładana łososiem
10 szt. california krewetka 
w tempurze
6 szt. futomaki hot łosoś

155 zł

Zestaw 10
Take Vege
10 szt.

6 szt. futomaki wege
2 szt. nigiri tykwa 
2 szt. nigiri rzepa

36 zł

Nowość Nowość



Zestaw 9
Take Friends hot
104 szt.

4 szt. nigiri łosoś
4 szt. nigiri tuńczyk
10 szt. dragon maki
10 szt. california hot dorada
obkładana mango
6 szt. futomaki hot łosoś
6 szt. futomaki hot tuńczyk
6 szt. futomaki łosoś
6 szt. futomaki makrela
10 szt. japan roll
10 szt. california tuńczyk
10 szt. california seriola
10 szt. california spicy maślana
6 szt. futomaki tatar krewetka
6 szt. futomaki tatar łosoś

310 zł

Zestaw 11
Take Quattro 
78 szt.

4 szt. nigiri łosoś
4 szt. nigiri tuńczyk
4 szt. nigiri krewetka
4 szt. nigiri maślana
8 szt. hosomaki łosoś
8 szt. hosomaki tuńczyk
6 szt. futomaki łosoś
10 szt. california dorada
10 szt. california wege
10 szt. fresh Roll tuńczyk
10 szt. japan Roll

250 zł

Zestaw 12
Take Vege
Tempura
16 szt.

futomaki vege tempura 6 szt.
hosomaki shitake w tempurze 8 szt.
nigiri tykwa 1 szt.
nigiri rzepa 1 szt.

39 zł

Nowość



Zestaw 13
Take Hot
42 szt.

10 szt. california tuńczyk
10 szt. california hot krewetka 
w tempurze
6 szt. futomaki łosoś
6 szt. futomaki hot łosoś
8 szt. hosomaki avocado
2 szt. nigiri łosoś

100 zł

Zestaw 15
Mini Take
Sashimi
5 rodzajów ryb 
po 2 kawałki - 10 szt.

40 zł

Zestaw 16
Midi Take
Sashimi
5 rodzajów ryb 
po 4 kawałki - 20 szt. 

80 zł

Zestaw 17 
Grand Take 
Sahimi
6 rodzajów ryb 
po 5 kawałów - 30 szt.

 120 zł

Zestaw 14
Take Mini Hot
22 szt.

futomaki hot łosoś 6 szt. 
futomaki hot maślana 6 szt. 
california maki krewetka  
tempura 10 szt.

55 zł



Sushi

Sashimi
5 szt.

łosoś 27 zł

maślana 27 zł

dorada 27 zł

tuńczyk 32 zł

krewetka 32 zł

seriola 32 zł

makrela 32 zł

mix 20 szt. 80 zł

Futomaki
6 szt.

surimi 23 zł

wege 24 zł

łosoś 26 zł

maślana 25 zł

Nigiri
2 szt.

omlet 10 zł

surimi 10 zł

maślana 15 zł

łosoś 16 zł

dorada 16 zł

węgorz 18 zł

tuńczyk 18 zł

makrela 17 zł

krewetka 18 zł

seriola 18 zł

fusion 20 zł

dorada 27 zł 

tuńczyk 30 zł

krewetka 30 zł

seriola 30 zł



Futomaki 
Slim
6 szt.

surimi 23 zł

wege 24 zł

łosoś 26 zł

dorada 27 zł

tuńczyk 30 zł

krewetka 30 zł

seriola 30 zł

makrela 30 zł

Futomaki 
Hot
6 szt.

łosoś 28 zł

maślana 27 zł

dorada 28 zł

węgorz 29 zł

tuńczyk 30 zł

krewetka w tempurze 32 zł

łosoś w tempurze 32 zł

węgorz w tempurze 32 zł

Futomaki
Tatar
6 szt.

łosoś 34 zł

tuńczyk 40 zł

tatar łosoś saute 38 zł

łosoś okładany łososiem 38 zł

łosoś okładany tuńczykiem 42 zł

tuńczyk okładany tuńczykiem 45 zł

krewetka 36 zł

krewetka okładana łososiem 40 zł

tatar tuńczyk saute 43 zł



California 
maki
10 szt.

ogórek 18 zł

wege 21 zł

surimi 23 zł

dorada 24 zł

maślana 25 zł

łosoś 26 zł

krewetka 30 zł

tuńczyk 30 zł

seriola 30 zł

makrela 30 zł

Hosomaki
8 szt.

ogórek 11 zł

omlet 13 zł

avocado 13 zł

łosoś 16 zł

maślana 15 zł

dorada 16 zł

tuńczyk 18 zł

krewetka 16 zł

makrela 16 zł

seriola 17 zł

Gunkan
2 szt.

tatar łosoś 25 zł

tatar krewetka 28 zł

tatar tuńczyk 28 zł

kawior czerwony 32 zł



California Hot
10 szt.

łosoś 28 zł

maślana 27 zł

dorada 28 zł

węgorz 29 zł

tuńczyk 30 zł

łosoś w tempurze 32 zł

krewetka w tempurze 32 zł

California
Maki Tatar
10 szt.

łosoś 36 zł

tuńczyk 42 zł

łosoś okładany łososiem 40 zł

łosoś okładany tuńczykiem 44 zł

tuńczyk okładany tuńczykiem 47 zł

krewetka 38 zł

krewetka okładana łososiem 42 zł
Temak
1 szt.

surimi 23 zł

wege 24 zł

łosoś 26 zł

dorada 27 zł

tuńczyk 30 zł

krewetka 30 zł

seriola 30 zł

makrela 30 zł

maślana 25 zł



Kandyzowane śliwki 
w czerwonym winie
kruszonka / lody

17 zł

Lody
sezamowe    14 zł 

z zielonej herbaty     14 zł

Desery

Pałeczki jabłkowe
sos waniliowy / cynamon

15 zł



Suflet
czekoladowy

16 zł

Kawy
Espresso   5 zł

Espresso Doppio   7 zł

Cappucino   8 zł

Caffe Latte   10 zł

Napoje

Napoje zimne
Coca Cola   6 zł

Coca Cola Zero   6 zł

Fanta   6 zł

Sprite   6 zł

Cappy   6 zł

Fuzetea   6 zł

Aloe King   9 zł 

Kropa Beskidu   5 zł

Sok ze świeżych pomarańczy   10 zł

Herbaty
Jasmite Tea     10 zł
Zielona herbata z dodatkiem kwiatów 
jaśminowska

Sencha  10 zł
Zielona herbata o orzeźwiającym smaku

Genmaicha 10 zł
Zielona herbata z prażonym ryżem

Ananasowo - Truskawkowa  10 zł
zielona herbata z suszonymi truskawkami 

Czarna  10 zł 
 
Herbata zielona z dziką wiśnią 10 zł 
 

Gruszka
z Madagaskaru
kruszonka / sos waniliowy

15 zł



www.takesushi.pl

Dla grup powyżej 5 osób doliczany jest serwis -10%

takesushiradosc takesushistaramilosna takesushi.warsaw


