
Menú Koy
Cafè?, galetes d’arròs, bónitol rostit, calamar i ume

Café?, galletas de arroz, bonito asado, calamar y ume

Napicol i tobiko

Nabicol y tobiko

Tempura de vieira i gamba vermella

Tempura de vieira y gamba roja

Tàrtar de tonyina

Tártar de atún

Peix rostit (segons mercat)

Pescado asado (según mercado)

Sushi

Yakisoba amb secret ibèric i espardenyes

Yakisoba con secreto ibérico y pepino de mar

Vedella japonesa Wagyu * (opcional)

Ternera japonesa Wagyu*(opcional)

Postra sorpresa

Postre sorpresa

95 € 

125 € amb opció / con opción 

Aquest menú és per gaudir a taula completa 
Este menú es para mesa completa
4.5 % IGI no inclòs - no incluido



Menú Hermitage
Cafè?, galetes d’arròs, bónitol rostit, calamar i ume

Café?, galletas de arroz, bonito asado, calamar y ume

Caviar imperial amb ostra francesa i toro

Caviar imperial con ostra francesa y toro

Albergínies a l’estil de Kak·Koy

Berenjenas al estilo de Kak·Koy

Llagosta amb arròs integral japonès i bolets

Langosta con arroz integral japonés y setas

Nyúmen amb secret ibèric

Nyúmen con secreto ibérico

Sashimi

Gamba al sol de Soldeu

Gamba al sol de Soldeu

Sushi

Vedella japonesa Wagyu * (opcional)

Ternera japonesa Wagyu*(opcional)

Postra sorpresa

Postre sorpresa

105 € 

135 € amb opció / con opción 

Aquest menú és per gaudir a taula completa 
Este menú es para mesa completa
4.5 % IGI no inclòs - no incluido



Carta 
Amanida Koy 18 €
Ensalada Koy

Edamames amb les seves salses 10 €
Edamames con sus salsas

Sopa miso amb peix blanc 15 €
Sopa miso con pescado blanco

Albergínia a l’estil Kak Koy 17 €
Berenjena al estilo Kak Koy

Caviar imperial amb ostra francesa i toro 41 €
Caviar imperial con ostra francesa y toro

Tempura de vieires amb gamba vermella 31 €
Tempura de vieiras y gamba roja

Tàrtar de tonyina  28 €
Tártar de atún

Peix rostit Segons mercat - Según mercado
Pescado asado

Sashimi 42 €
Sashimi

Selecció de niguiris (6 u) 35 €
Selección de niguiris (6 u)

Fideus Nyumen amb espardenyes 31 €
Fideos Nyumen con pepino de mar

Yakisoba amb secret ibèric i espardenyes 33 €
Yakisoba con secreto ibérico y pepino de mar

Llagosta amb arròs integral japonès i bolets 52 €
Langosta con arroz integral japonés y setas

Vedella japonesa Wagyu D.O Kawoshima 80 €
Ternera japonesa Wagyu D.O Kawoshima

Postres
Roca de te verd 12 €
Roca de té verde

Biscuit de cacao tostat 12 €
Bizcocho de cacao tostado

Yukimi Daifuku amb gelat de vainilla i fruits vermells 12 €
Yukimi Daifuku con helado de vainilla y frutos rojos

Les mitges racions tenen un suplement de 10% - Las medias raciones son sujetas a un suplemento de 10%
4.5 % IGI no inclòs - no incluido



Els nostres menús degustació
Nuestros menús degustación


