
BENTO JAPO

 
 

PERLA 11,90€
Farciment de formatge crema, llagostí en

tempura, embolicat de mango y amb glaçons de
foie caramel·litzat i salsa de figues.

 
 

MAR Y MONTANYA 12,20€
 

Farciment anguila , foie i espàrrecs al forn, amb
melmelada de figues

Decorat amb: Salsa Teriyaki i sèsam Blanc
 
 

FOTOMAKIS:

 
DEL XEF     10,80 €

Amb tonyina, maionesa picant i Tobiko 
TOKIO      13,30 €

Amb salmó, mango, formatge crema i tobiko,
tempuritzat amb tempura i panko, salsa de

mango i teriyaki
 

URAMAKIS GOURMET

 
FOIE       13,50 €

Amb foie mi cuit, ceba caramel·litzada i salsa de
Pedro Ximénez

 
DRAGON      12,20 €

Amb gamba cruixent, alvocat, maionesa de llima
recobert de salmó, tonyina i tobiko

 
SALMÓ FLAMEJAT     11,50 €

Amb llagostí i alvocat. Recobert per salmó
flamejat i tobiko 

 
TARTUFATO 

Amb galta de porc rostida confitada, tomàquet
sec, alfàbrega, ceba caramel·litzada i moniato,

recobert de beixamel trufada   12,50 €
 

ROYAL TARTAR
Amb salmó tempuritzat amb formatge crema,

tàrtar de tonyina marinat en ponzu, amb un punt
picant de Sichimi i maionesa de sèsam. 13,50 €

 
 
 

C a r t a  

U R A M A K I S  &  F U T O M A K I S

 

URAMAKIS 
Rollo d’arròs amb alga nori invertit

 
SALMÓ ALVOCAT     8,90 €

Amb salmó, alvocat i formatge crema
 

TONYINA ALVOCAT     10,20 €
Amb tonyina, alvocat i formatge crema

 
CRANC SPICY      9,30 €

Amb cranc, alvocat, maionesa picant i alga
wakame

 
SALMÓ TEMPURITZAT     9,30 €

Amb salmó, formatge crema i tempuritzat
 

SPICY CHIQUEN      8,80 €
Amb pollastre tonkatsu, canonges, pebrot

vermell, i maionesa picant
 

CRISPY SALMÓ      10,20 €
Amb salmó, ceba caramel·litzada, ceba cruixent,

salsa wasabi dolça i teriyaki
 

TUBERS&VEGETABLES     9,10 €
Amb espàrrec, tomàquet sec, carbassa rostida,

alfàbrega i maionesa vegana
 

TEMPURAKO      9,50 €
De carbassó i albergínia tempuritzades, moniato

rostit, soja dolça i shichimi
 

TROPICAL      9,60 €
Amb alvocat, plàtan fregit, melmelada de
taronja recobert de mango caramel·litzat

 
TRIGUERO      9,10 €

Amb espàrrec, tomàquet sec, alfàbrega, soja
dolça i pols de “quicos”

 
PUMPKIN SHITAKE     8,70 €

Amb carbassa rostida, shitake, ceba
caramel·litzada i llavors de rosella

 
HANNA 11,60€

farcit d'alvocat i llagostí en tempura amb
maionesa picant, coronat amb tàrtar de cranc

amb un toc de sichimi.
 
 

INFORMACIÓN

ALÉRGENOS
 

BENTO INFORMA A TODOS SUS CLIENTES
QUE PUEDAN SUFRIR ALERGIAS E

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS DE QUE
TODOS LOS PRODUCTOS ELABORADOS

EN NUESTROS LOCALES CONTIENEN
PRODUCTOS QUE PUEDEN SER
PERJUDICIALES PARA AQUELLAS

PERSONAS QUE PADEZCAN DICHAS
ENFERMEDADES Y ASÍ SE LO COMUNICA

SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL
REGLAMENTO (UE)Nº1169/2011.

 


