
Safates Petites
Single variat (12 peces) 11,00€
3 makis de salmó, 3 makis de tonyina, 3 uramakis i 3 nigiris variats

Single tonyina (12 peces) 11,50€
3 makis de salmó, 3 makis de tonyina, 3 uramakis, 3 nigiris de tonyina

Single salmó (12 peces) 11,00€
3 makis de salmó, 3 makis de tonyina, 3 uramakis, 3 nigiris de salmó

Single Mini (9 peces) 9,00€
3 makis de salmó, 3 makis de tonyina, 2 nigiris salmó i 1 nigiri tonyina

Single Minipocket (6 peces) 6,00€
4 makis de salmó i alvocat, 2 nigiris salmó

Nigiris  3 unitats 

Salmó 4,5€
Salmó i formatge 4,8€
Salmó flamejat 5,0€
Tonyina Balfegó 5,0€
Tonyina flamejada 5,5€
Llagostí 4,5€
Anguila fumada 4,5€
Nigiris variats 9,0€
(2 salmó, 2 tonyina, 2 llagostí)

Makis 8 unitats

Spicy Tuna 7,8€
Tonyina Balfegó 7,5€
Salmó 6,5€
Salmó amb formatge 6,5€
Salmó i alvocat 6,5€
Cogombre i formatge 4,5€
Alvocat 5,5€
Tomàq. sec, formatge vegà 5,5€
Llagostí 5,5€
Surimi amb maionesa 5,0€
Mango 5,5€

Uramakis 8 unitats

Salmó teriyaki flamejat 12,00€
Surimi, maionesa, alvocat i cobertura de salmó teriyaki flamejat

Tonyina  teriyaki flamejat 14,00€
Surimi, maionesa, alvocat i cobertura de tonyina teriyaki flamejada

Pollastre teriyaki i mango crunx 9,50€
Pollastre teriyaki, mango, maionesa i cobertura de ceba cruixent

Salmó i mango crunx 10,50€
Mango, salmó i philadelphia amb cobertura de ceba cruixent

Tonyina i llangostí kimxi 12,50€
Llagostí, alvocat i salsa kimxi amb cobertura de tonyina

Tonyina cruixent 10,00€
Tonyina, amb alvocat i cobertura de ceba cruixent

Cabrunx 10,00€
Formatge de rulo de cabra, amb xili dolç, mango, salsa teriyaki i
 cobertura de ceba cruixent

Salmó picant 10,50€
Salmó, maionesa picant, i alvocat amb cobertura de ceba cruixent

Salmó marinat als 5 pebres i cardamom 12,50€
Salmó marinat, amb alvocat i maio, amb cobertura de salmó marinat

Tonyina picant 11,50€
Tonyina, salsa picant i alvocat i cob. de ceba cruixent o massago

Salmó i alvocat 9,50€
Salmó, alvocat, philadelphia i cobertura de masago

Califòrnia 8,50€
Surimi, maionesa, cogombre, alvocat i cobertura de masago

New York 8,50€
Salmó, cogombre, formatge i cobertura de sèsam

Tomawaka 9,50€
Amanida Wakame, tomàquet sec i formatge vegà

Pollastre mango vegà 9,50€
Amb Heura, maionesa vegana, mango i ceba cruixent

Tronada 8,50€
Surimi, maionesa, siratxa, alvocat i cobertura de masago

Les nostres safates especials
Very Best Of Rolls (16 peces) 21€ 
4 uramakis flamejat de salmó, 4 pollastre-mango, 
4 uramakis tomawakai 4 salmó alvocat

Family (36 peces) 32€
4 makis salmó, 4 makis tonyina, 4 makis alvocat , 4 makis mango 
8 uramakis pollastre mango i 12 nigiris variats

I Love Sushi (36 peces) 34€
8 makis salmó, 8 makis tonyina, 8 uramakis, 8 nigiris variats,
4 sashimi variat

All In variada (19 peces) 18€
3 makis de salmó, 3 tonyina, 3 mango i 3 alvocat, 4 uramakis i 3 nigiris

All In (19 peces) 19€
6 makis de salmó, 6 makis de tonyina, 4 uramakis i 3 nigiris

Gran clàssic (18 peces) 18€
6 makis de salmó, 6 makis de tonyina, 6 nigiris variats

Gran clàssic  salmó i tonyina (18 peces) 19€
6 makis de salmó, 6 makis de tonyina, 3 nigiris salmó i 3 nigiris tonyina

Gran clàssic salmó (18 peces) 18€
12 makis de salmó i 6  nigiris salmó

Gran clàssic tonyina (18 peces) 20€
12 makis de tonyina i 6  nigiris tonyina

Gran clàssic mixta (18 peces) 18€
3 makis d'alvocat, 3 makis mango, 3 makis tonyina, 
3 makis salmó i 6 nigiris variats

Vegana amb molta gana (20 peces) 19€
8 uramaki pollastre i mango, 6 makis te tomàquet sec i formatge vegà 
i 6 makis d'alvocat

Makis variats vegetals i amb peix (24 peces) 17€
24 makis variats segons xef
(També sense peix cru 14'00€)

Menús 
Menú Tenim Ganes de Festa 58€
Family,  6 nigiris de salmó flamejat,  uramaki salmó i alvocat, 
brotxetes yakitori i yakisoba de pollastre

Menú Koko 33€
All in, uramaki salmó i alvocat, 2 motxis a triar i 
dues begudes

Menú Japonesos 38€
Gran clàssic, uramaki pollastre mango crunx, broxetes pollastre yakitori, 
fideus yakisoba pollastre i dues begudes

Menú Vegà 30€
Safata vegana (18 peces), amanida d'algues, gyozes de verdures
i fideus yakisoba de verdures

Menú Mulassa 52€
I love sushi, uramaki pollastre mango, yakisoba de pollastre,
algues i 4 begudes o ampolla de vi

Peix cru  4 unitats 

Sashimi de salmó (4u.) 6,5€
Sashimi de tonyina (4u.) 8,5€
Sashimi mixte (4u.)  7,5€
Tartar de salmó 14,0€
Tartar de tonyina 16,0€

FEU LA COMANDA  A LA NOSTRA WEB WWW.KOKOSUSHI.CAT, TANT PER ENVIAR COM PER RECOLLIR AL LOCAL

   Nigiri       Uramaki     Maki       Sashimi

Motxis 2 unitats 4,00€
Cheese cake
Mango
Xocolata
Té verd
Maracuyà

http://WWW.KOKOSUSHI.CAT/


Carrer Amargura, 71, Reus, 43201
(Final carrer Llovera)

636 25 75 71
www.kokosushi.cat

Pa bao 4€
De Pulled amb coriandre i cogombrets

Motxis 2 unittats 4,00€
Cheese cake
Mango
Xocolata
Té verd
Maracuyà

Amanida Algues 3,5€
Edamame 3,5€
Gyoza Carn 5,5€
Gyoza Gamba 5,5€
Gyoza verdures 5,5€
Broxeta Yakitori 5,5€
Yakisoba verdures 5,5€
Yakisoba Pollastre 5,5€
Pollastre kaarage 6,0€
Tonkatsu 6,0€

Novetat! Ramen
Disfruta de l'auténtic ramen, amb tonkatsu, 
col, ous marinats (ajitsuke tamago) i fideus 

ràmen

Pokes
Poke salmó picant 10,00€
Salmó picant amb salsa maionesa-siratxa, mango, 
cogombre sunomomo, alvocat i ceba cruixent

Poke tonyina 11,50€
Tonyina amb salsa maionesa-siratxa, mango, 
cogombre sunomomo, alvocat i ceba cruixent

Poke salmó marinat 10,00€
Salmó marinat, amb mango, alvocat, cogombre sunomomoo, 
edamame i alga wakame amb vinagreta de ponzu

Poke de pollatre 10,00€
Pollastre teriyaki, edamame, quicos i alvocat amb salsa teriyaki

Poke vegà 10,00€
Alga wakame, cogombre sunomomo, edamame, mango i alvocat

Pokes
Poke salmó picant 9,50€
Salmó picant amb salsa maionesa-siratxa, mango, 
cogombre sunomomo, alvocat i ceba cruixent

Poke tonyina 10,50€
Tonyina amb salsa maionesa-siratxa, mango, 
cogombre sunomomo, alvocat i ceba cruixent

Poke salmó marinat 9,50€
Salmó marinat, amb mango, alvocat, cogombre sunomomo, 
edamame i alga wakame amb vinagreta de ponzu

Poke de pollatre 9,50€
Pollastre teriyaki, edamame, quicos i alvocat amb salsa teriyaki

Poke vegà 9,50€
Alga wakame, cogombre sunomomo, edamame, mango i alvocat

menú de migdia
              de dimarts a divendres de 12 a 16

1: Tria la teva beguda (cervesa o refresc)

2: Escull un principal
·Bol de fideus ·Safata mini-pocket
·Gyoza ·Tonkatsu
·Pollastre kaarage ·Brotxetes
·Safata de makis (8 peces)

3: Afegeix complement o postre
·Amanida d'algues ·Edamame
·Pa bao ·Motxis

(Opció de dos principals i beguda per 11€)

Només per comandes per recollir a la botiga de dimarts a divendres 12:00h  a 16:00h

Al migdia, et regalem la beguda
Amb qualsevol safata single, mitjana o poke et 
regalem una beguda

Només per comandes per recollir a la botiga de dimarts a divendres 12:00h  a 16:00h

9,50€
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