
APERI
TIUS

SEGONS
a triar

Patates braves Kombu amb
maionesa kimchi
Patatas bravas Kombu con mayonesa kimchi

Amanida de gambes i bolets 
amb vinagreta japonesa
Ensalada de gambas y setas con vinagreta japonesa

Sushi variat | futumaki, uramaki i makis
Sushi variado | futumaki, uramaki y makis

 

Tataki de vedella amb ceba
caramel·litzada i maionesa de cítrics
Tataki de ternera con  cebolla caramelizada 
y mayonesa de citricos

Bacallà sofregit de fruita seca
Bacalao sofrito de frutos secos

per a començar
para comenzar

per a degustar
para degustar

POS
TRES

Flam de sèsam
Flan de sésamo

Plàtan en tempura amb tof i de ratafia
Platano en tempura con tof i de ratafia

i per a acabar...
y para acabar...

KOMBU | gastrobar

www.kombufigueres.com kombu_figueres kombu figueres

25€ IVA INCLÒS

per a grups
KOMBU



PRI
MERS

SE
GONS

Amanida mixt d’algues, amanida
i vinagreta japonesa
Ensalada mitxa de algas, lechuga y vinagreta japonesa

Sushi variat | futumaki, uramaki i makis
Sushi variado | futumaki, uramaki y makis

Tires de pollastre en tempura
Tiras de pollo en tempura

Sopa miso amb fideus o arròs
Sopa miso con fideos o arroz

Tartar de salmó amb alvocat | +2€
Tartar de salmón con aguacate | +2€ 

Gyozas al vapor 6 unitats | +2,50€
Gyozas al vapor 6 unidades | +2,50€

 

Pollastre teriyaki
Pollo teriyaki

Fideus saltats amb verdures
Fideos salteados con verduras

Peix del dia amb guarnició
Pescado del día con guarnición

Tataki de tonyina amb guarnició | +3,50€
Tataki de atún con guarnición | +3,50€ 

Magret d'ànec amb salsa asiàtica
i escuma de foie | +4,50€
Magret de pato con salsa asiática
y espuma de foie | +4,50€

POS
TRES

Fruita del dia
Fruta del día

Donut amb xocolate
Donut con chocolate

Gelats del dia
Helados del día

KOMBU | gastrobar

www.kombufigueres.com kombu_figueres kombu figueres

14€ IVA INCLÒS

plats del dia
KOMBU


