
САЛАТИ / SALADS 
Салат від Шефа    
прошуто, листя салати, червоні томати, перець болг., 
цибуля, сир Фета, оливкова олія

Салат від Уни Оніл          
куряче філе, огірок, листя салати, сир Рамзес, йогуртова 
заправка, грецький горіх

Салат  з куркою
            з індичкою        
червоні томати, цибуля, листя салати, йогуртова заправка

Салат  домашній з куркою та шинкою  
куряче філе, шинка, червоні томати, сир Рамзес, цибуля, 
маслини, соєва заправка

Салат  теплий з індичкою       
Індиче філе, листя салати, червоні томати, крутони, 
йогуртова заправка 

Салат  з бебі креветками
            з кальмаром  
листя салати, рукола, червоні томати, цибуля, кукурудзяна 
олія

Салат “Хоріатіки” 
огірок, перець болг., червоні томати, листя салати, синя 
цибуля, Фета, маслини, олія

Салат Чука
Традиційний японський салат з водорості хіяші вакаме, 
заправляється горіховим соусом та кунжутом

160г 39 грн.

160г 34 грн.

175г 34 грн.
175г 38 грн.

205г 43 грн.

160г 38 грн.

160г 35 грн.
160г 34 грн.

220г 36 грн.

120г 49 грн.

Чікосе класичні

Чікосе де Пескадо

           - з куркою
           - з тартаром із томатів та анчоусів
           - з сиром
           - з копченим лососем
           - з ікрою щуки 
           - з ікрою чавича та авокадо

50/50/50г 39 грн.

50/50/50г 63 грн.

50г 14 грн.
50г 15 грн.
50г 12 грн.
50г 24 грн.
50г 25 грн.
50г 28 грн.

ЧІКОСЕ БАР / CHIKOSE BAR

СУПИ / SOUPS
Місо-суп з куркою
куряче філе, лапша удон, перепелині яйця, місо бульйон

Місо-суп з лососем        
філе лосося, лапша удон, місо бульйон

Місо-суп з вугрем           
вугор, лапша удон, місо бульйон

Кокосовий суп
кокосове молоко, філе лосося, кальмар, лапша удон

250г 33 грн.

250г 37 грн.

250г 39 грн.

250г 39 грн.

Перуанська та японська кухня Nikkei. Що таке Nikkei? Словом Nikkei називають 
японських емігрантів, що живуть в Перу, куди японці стали переселятися з кінця 
XIX століття. Не дивно, що весь цей час азіатська і південноамериканські культури 
перепліталися і взаємно збагачувалися. На грунті кулінарії їх об'єднала пристрасть 
до свіжої риби та морепродуктів. Японці привнесли в перуанське меню традиційний 
паназіатський рис, морепродукти і водорості, а перуанці привили  азіатам любов до 
овочів, круп та гострих соусів. І сьогодні в Перу всі місцеві жителі - від кухарів 
високої кухні до домогосподарок - готують свіжу рибу та морепродукти.

Подається з кукурудзяними грінками та зеленим маслом.

Чікосе - це класична перуанська закуска - тобто своєрідний “аперитив” перед 
основною стравою.

ЧАП  LIN
Lovers in Nikkei

195г 63 грн.

205г 69 грн.

50г 24 грн.

200г 54 грн.

Кукурудзяний пан з прошуто та нострано 

Сирна дошка    
Лазур, Брі, Радамер, Фета, мед, грецький горіх

М’ясне карне 
прошуто, салямі нострано, махан, шинка, маслини

Копчена тарілка   
махан, бастурма, шинка, сир чечель

Пивна дошка  
куряче філе, міні саляме, бастурма, шинка, сир Рамзес

Бастурма     

Міні салямі     

165г 44 грн.
190г 69 грн.

150г 69 грн.

ЗАКУСКИ / АPPETIZERS смакують до вина
та пива

Севіче з лосося     

Севіче з тунця  

Севіче з бебі креветок  

130/50г 75 грн.

150/50г 76 грн.

150/50г 73 грн.

СЕВІЧЕ / CEVICHE
Севіче – це старовина перуанська страва, їй нараховується не менше 2 тисяч 
років. Вперше було приготовлено в Перу. В основі рецепту севіче лежить риба 
та морепродукти

з соусом піко та червоних
томатів, чилі та манго

Тірадіто з кальмара    

Тірадіто з лососем 

Тірадіто з бебі креветок 

165/50г 68 грн.

160/50г 69 грн.

165/50г 68 грн.

ТІРАДІТО / TIRADITO
Тірадіто - це популярна перуанська страва, яскравий приклад кухні Nikkei. 
Основа тірадіто - свіжа риба будь-якого сорту, гострий ніж, сік лайму та 
пряний соус.

з пряним соусом та
соком цитрусових

перуанське
канапе

Ікра щуки
Ікра чавича   

25/30/40г 69 грн.
25/30/40г 69 грн.

КАВ'ЯР/CAVIAR Кав’яр, тобто ікра - це джерело
білка, йоду та вітамінів A,D,E



Каліфорнія з лососем    
філе лосося, огірок, авокадо, японський майонез,  ікра 
тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

Каліфорнія з копченим лососем     
копчений лосось, огірок, авокадо,  ікра тобіко, рис, 
японський майонез, водорості норі, васабі, імбир

Каліфорнія з вугром    
вугор, кунжут, соус "Унагі", огірок, авокадо,  японський 
майонез, ікра тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

Каліфорнія з тунцем    
тунець, огірок, авокадо,  японський майонез, ікра тобіко, 
рис, водорості норі, васабі, імбир

Каліфорнія з бебі креветками   
бебі креветка, огірок, авокадо, японський майонез,  ікра 
тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

Рол з бебі восьминігом та чукою  
бебі восьминіг, салат чука, японський майонез,  ікра 
тобіко, соус "Унагі" рис, водорості норі, васабі, імбир

Рол з кальмаром та чукою       
кальмар, сир "Філадельфія", салат чука, японський 
майонез,  ікра тобіко,  рис, водорості норі, васабі, імбир

Рол з кав’яром щуки та лососем кунсей             
копчений лосось, ікра щуки, сир "Філадельфія", огірок, 
рис, водорості норі, васабі, імбир

Рол з бебі креветкою             
бебі креветка, авокадо, сир Філадельфія, тобіко, рис, 
норі, васабі, імбир

Рол з лососем та сиром "Філадельфія"           
філе лосося, сир "Філадельфія", огірок, рис, водорості 
норі, васабі, імбир

Чізу рол     
сир "Філадельфія", сир "Радамер", сир тостерний,  рис, 
водорості норі, васабі, імбир

Овочевий рол   
чорний кунжут, сир "Філадельфія", огірок, помідор, рис, 
водорості норі, васабі, імбир

Кезуро Са           
філе лосося, стружка тунця,  японський майонез, огірок,  
ікра тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

Кезуро Унагі           
вугор, стружка тунця,  японський майонез, огірок,  ікра 
тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

Кезуро Кунсей           
копчений лосось, стружка тунця,  японський майонез, 
огірок,  ікра тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

Кезуро Ебі          
бебі креветка , стружка тунця, огірок, сир Філадельфія,  
ікра тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

200г 67 грн.

200г 71 грн.

200г 84 грн.

200г 75 грн.

200г 69 грн.

КАЛІФОРНІЯ

200г 63 грн.

200г 63 грн.

200г

63 грн.

АВТОРСЬКІ РОЛИ

КЕЗУРО РОЛИ

Філадельфія з лососем       
філе лосося, сир "Філадельфія", огірок, рис,
водорості норі, васабі, імбир 

Філадельфія з копченим лососем       
копчений лосось, сир "Філадельфія", огірок,
рис, водорості норі, васабі, імбир

Філадельфія з вугром       
вугор, кунжут, соус "Унагі", огірок, авокадо, сир 
"Філадельфія", ікра тобіко, рис ,водорості норі, васабі, 
імбир

Філадельфія з тунцем     
тунець, огірок, авокадо, сир "Філадельфія", 
ікра тобіко, рис, водорості норі, васабі, імбир

Філадельфія з тигровою креветкою    
тигрова креветка, сир "Філадельфія", огірок, рис, 
водорості норі, васабі, імбир

Хосомакі з лососем      
філе лосося, рис, водорості норі, васабі, імбир

Хосомакі з копченим лососем    
копчений лосось, рис, водорості норі, васабі, імбир

Хосомакі з вугром      
вугор,кунжут, соус "Унагі", рис, водорості норі,
васабі, імбир

Хосомакі з тунцем    
тунець, рис, водорості норі, васабі, імбир

Хосомакі з огірком     
огірок, рис, водорості норі, васабі, імбир

Хосомакі з авокадо      
авокадо, рис, водорості норі, васабі, імбир

Жовтий Дракон       
вугор, лосось, манго, огірок, сир Філадельфія, рис, 
норі, васабі, імбир

Зелений Дракон       
авокадо, сир "Філадельфія", філе лосося, рис, ікра 
тобіко, водорості норі, васабі, імбир

Білий Дракон             
вугор, ікра щуки, соус "Унагі", огірок, сир "Філадельфія", 
рис, водорості норі, васабі, імбир

Червоний Дракон        
філе лосося, вугор, огірок, ікра тобіко, японський 
майонез, рис, водорості норі, васабі, імбир

Золотий Дракон       
вугор, кунжут, соус "Унагі", огірок, ікра тобіко, рис, 
японський майонез, водорості норі, васабі, імбир

210г 63 грн.

210г 74 грн.

210г 84 грн.

210г 75 грн.

210г 99 грн.

235г 88 грн.

235г 88 грн.

235г 98 грн.

235г 121 грн.

235г 125 грн.

СУШІ / SUSHI

ФІЛАДЕЛЬФІЯ

ДРАКОНИ

110г 44 грн.

110г 47 грн.

210г 63 грн.

210г 59 грн.

110г 23 грн.

110г 29 грн.

ХОСОМАКІ

200г

45 грн.

200г

35 грн.

200г

90 грн.

200г

69 грн.

200г 69 грн.

200г 69 грн.

200г 79 грн.

200г 69 грн.

класичні
макі роли оригінальні роли

за рецептом шеф кухара

подаються
в стружці тунця

ЧАПЛІН РЕКОМЕНДУЄ СКУШТУВАТИ


