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BENVINGUTS
La nostra cuina japonesa delectarà tots els vostres sentits, 
complementant i unint en la seva totalitat
el subtil, el harmònic, l'elegància i el gustós.

No volem que perdis cap detall.
Cada plat és únic i diferent, elaborat amb les millors 
tècniques de preparació, tall, temps i atenció.



ZONES AMB SERVEI
A DOMICILI:
- l’Ametlla del Vallès
- La Garriga
- Bigues
- Lliça de Munt
- Lliça de Vall
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Granollers
- Les Franqueses del Vallès
- Canovelles
- La Roca del Vallès
- Santa Agnés de Malanyanes
- Vilanova del Vallès
- Vallromanes

HORARIS:
L'Horari per fer la teva comanda és de Dijous a Dissabte de 10:00 a 16:00h.
L'Horari d'entrega a domicili serà a partir de les 20:00h

COM FER
LA TEVA COMANDA
- Trucan’ns al 609 985 570
- Comanda online a www.grupcastell.com



SUGGERIMENTS
uramaki de maduixa i foie amb crema de formatge
pipes caramelitzades i salsa yakitori
18.90€ / 8 unitats

gamba uramaki amb salmó, alvocat
i salsa d’alvocat i unagi
23.50€ / 8 unitats

nigiri de peix mantega flamejat amb miso
4.00€ / unitat

nigiri de peix mantega flamejat amb trufa
5.50€ / unitat

nigiri de foie amb salsa unagi i sèsam
5.50€ / unitat

PREUS AMB IVA INCLÒS



ENTRANTS
Per anar fent boca 
i escalfant els bastonets



edamame__5.00€
beines de soja al vapor.

on sarada__12.90€
amanida de peix cru amb salmó,
tonyina i vinagreta japonesa.

horenso sarada__8.50€
amanida d’espinacs amb vinagreta i ou dur.

kani sarada__12.00€
amanida de cranc amb pastanaga i
col lombarda.

PREUS AMB IVA INCLÒS



TARTAR
Peix o carn crus, picats finets
i condimentats al gust.



maguro tartar__16.50€
tartar de tonyina amb salsa de soja, 
wakame i sèsam.

shake tartar__15.00€
tartar de salmó amb base d’alvocat, 
ou de guatlla i soja.

shake tartar ikura__22. 00€
tartar de salmó amb base d’alvocat,
ou de guatlla, ikura i soja.

gamba tartar__23.00€
tartar de gamba vermella amb alvocat, 
tobikko negre i de wasabi i salsa de soja.

tataki de tonyina__18.00€
amb unagi, alvocat, 
crema de formatge i sèsam.

tataki de salmó__16.50€
amb ceba cruixent i salsa yakitori

PREUS AMB IVA INCLÒS



SASHIMI
Tall de peix fresc i cru: 100% mar
Es poden fer mitges racions



PREUS AMB IVA INCLÒS

maguro__29.80€
tonyina.

shake__22.00€
salmó.

toro__35.00€
ventresca de tonyina

shiromi__14.00€
peix mantega

unagi__30.00€
anguila.



MAKI
6 unitats
Rotllets d’arròs amb alga nori.



teka__9.00€
tonyina.

shake__8.00€
salmó.

mango__5.90€
mango

abocado__5.90€
alvocat.

ikura__11.50€
ous de salmó

unagi__13.00€
anguila.

PREUS AMB IVA INCLÒS



TEMAKI
1 unitat
Con d’arròs fred amb peix.



maguro abocado__12.50€
tonyina.

shake abocado__10.50€
salmó.

ikura__12.00€
ous de salmó

unagi__10.50€
anguila.

PREUS AMB IVA INCLÒS



NIGIRI
1 unitat
Bola d’arròs amb peces de peix per sobre
No podrás probar-ne només un...



maguro__4.80€
tonyina.

shake__3.80€
salmó.

suzuki__3.80€
llobarro.

shiromi__3.80€
peix mantega

toro__6.80€
ventresca de tonyina.

unagi__5.50€
anguila.

ikura__6.50€
ous de salmó.

ebi__3.80€
llagostí

PREUS AMB IVA INCLÒS



SUSHI NO MORIWASE
Combinats dels clàssics japonesos.



sushi 6 varietats__16.30€
6 peces de nigiris.

sushi 8 varietats__21.80€
8 peces de nigiris.

combinat de sushi i sashimi__24.00€
5 varietats de nigiri i sashimi de
tonyina i salmó.

goten mori__29.80€
5 varietats de sashimi
(tonyina, salmó, lobarro, gamba crua
i peix mantega)

santen mori__25.00€
3 varietats de sashimi
(tonyina, salmó i llobarro).

PREUS AMB IVA INCLÒS



MAKI&URAMKI
ESPECIALS
8 unitats
Els germans majors dels makis i els makis rebels: 
l'arròs va per fora.



spicy tuna maki__16.50€
rotllo de tonyina amb ceba tendra picant i maionesa japonesa.

maguro abocado maki__17.00€
rotllo de tonyina i alvocat.

shake abocado maki__16.50€
rotllo de salmó i alvocat.

red uramaki__18.00€
rotllo de tonyina, salmó, alvocat i ous de peix volador.

rosanes uramaki__18.00€
rotllo de salmó, alvocat, carpaccio de gamba, salsa de miso i ous de peix volador.

tropik maki__18.50€
rotllo d’ous de salmó, salmó, llagostins i mango

pollo pato uramaki__18.00€
pollastre arrebossat, pernil d'ànec, maionesa japonesa i salsa tonkatsu

uramaki de verdura__14.00€
verdura en tempura

ebi frai uramaki__18.50€
rotllo tebi de llagostins arrebossats, enciam rosat i salsa tonkatsu

kani maki__19.00€
rotllo de cranc fregit amb ceba cruixent, maionesa picant i tobikko

california miso uramaki__10.00€
4 unitats - uramaki de salmó, alvocat, lllagostí i miso

unagi foie maki__14.00€
5 unitats - maki de foie i anguila

PREUS AMB IVA INCLÒS



TEMPURITZATS&
FLAMEJATS
8 unitats
Els makis i uramakis més calents:
fregits o al calor de les flames.



flamejat

maki castell__18.00€
salmó, llagostí, llobarro, mango i salsa ponzu.

foie kani uramaki__19.90€
cranc natural, alvocat, foie flamejat, ceba cruixent i salsa.

shake ebi frai__19.50€
llagostins arrebossats, alvocat, salmó flamejat amb sucre morè, ceba cruixent i salsa unagi.

tempura unagi uramaki__18.50€
tempura de llagostí, anguila flamejada i sèsam.

hot maki__17.00€
6 unitats - salmó, crema de formatge amb tartar de salmó, ous de peix volador i salsa layu picant.

tempuritzat

flamejat

tempuritzat

flamejat

PREUS AMB IVA INCLÒS



LES POSTRES



mochis farcits - 1 unitat
TRADICIONALS

bogeria de xocolata - 5 varietats__5.90€
cheesecake de gerds__6.50€
cheesecake de te matcha__6.50€
cruixent d’avellana i xocolata__5.40€
lemon pie__6.50€
brownie de coco__5.40€
coulant__6.00€
carrot cake amb nous
i buttercream de formatge__6.50€

DAIFUKU

maduixes amb nata__4.90€
te verd__4.90€
cheesecake__4.90€
xocolata blanca__4.90€
yuzu__4.90€
xocolata negra__4.90€
mochi d’oreo__4.90€

TRUFES

te verd__4.70€
sake__4.70€
variades - 2 de cada varietat__5.50€

4 unitats

PREUS AMB IVA INCLÒS



LA VINOTECA DE
l’ESPAI CASTELL DE ROSANES
per guadir del perfecte maridatge



PREUS AMB IVA INCLÒS

vins
RECOMANATS

MENADE__16.50€
Verdejo ECO

REVENTÓS D’ALELLA__15.50€
Pansa Blanca ECO

ASTUM__15.00€
Verdejo

OSSIAN__28.00€
Verdejo ecològic 2015

vins blancs

LUIS CAÑAS__19.50€
Rioja Crianza 2015

TIONIO__29.00€
Ribera del Duero 2014

BRÚIXOLA__19.00€
Priorat 2015

PAS CURTEI__28.00€
Penedès - Alemany i Corrió 2015

vins negres

LEOPARDI ( LLOPART )__31.00€
Brut Nature Gran Reserva 2011

GRAMONA III LUSTROS__54.00€
Brut Nature 2011

PARXET ANIVERSARI__44.00€
Brut Nature 2012

escumosos



vins
BLANCS
ANIMA RAIMAT__13.75€
Costers del Segre

INTRAMURUS__14.85€
Conca de Barberà

LA CHARLA__15.00€
Rueda

VIÑAS DE ANNA__15.40€
Catalunya

SAIRA__16.50€
Costers del Segre

CASTELL DE RAIMAT CHARDONNAY__12.00€
Costers del Segre

TERRAS GOUDA__22.00€
Rías Baixas

TORRES WALTRAUD__21.00€
Penedès ( Riesling )

PERRO VERDE__17.80€
Rueda

EQUILIBRISTA__19.00€
Catalunya

VIÑA POMAL__13.75€
Rioja

ANIMA__13.75€
Costers del Segre

VIÑAS DE ANNA FLOR DE ROSAS__15.40€
Catalunya

AMIC__16.50
Catalunya

vins
ROSATS

PREUS AMB IVA INCLÒS



VIÑA POMAL CRIANZA__13.75€
Rioja

LEGARIS ROBLE__13.75
Ribera del Duero

INTRAMURS__14.85€
Conca de Barberà

IDOIA__13.75€
Catalunya

EL PISPA__14.85€
Montsant

SCALA DEI GARNATXA__17.60€
Priorat

ANIMA RAIMAT__13.75€
Costers del Segre

106 BARRICAS__22.00€
Rioja

BOIRA__14.85€
Costers del Segre

VENTA LAS VACAS__19.80€
Ribera del Duero

LES COUSINS__17.60€
Priorat

vins
NEGRES

PREUS AMB IVA INCLÒS



RAIMAT__10.45€
Cava Brut Nature

ANNA BLANC DE BLANCS__16.50€
Cava Reserva

REINA MARIA CRISTINA__19.80€
Cava Reserva

ARS COLLECTA JAUME CODORNIU
Cava Gran Reserva

AIRE DE L’ORIGAN__17.60€
Cava

POMMERY BRUT ROYAL__44.00€
Champagne

MOËT CHANDON__49.50€
Champagne

caves&
ESCUMOSOS

PREUS AMB IVA INCLÒS



GRÀCIES

GRUP CASTELL - EL JAPONÈS A DOMICILI
www.grupcastell.com
Telèfon Comandes: 609 985 570
Cami de Rosanes s/n
08530 La Garriga
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