


Едамаме з морською сіллю  
Edamame with sea salt

165

Японські пельмені гедза з кобе та 
фуа-гра (5 шт.)
Gyoza with kobe and foie gras (5 pcs)

315

Японські пельмені гедза з креветкою 
та жовтохвостом
Gyoza with shrimp and yellowtail

455

Баклажан в соусі ден-місо
Eggplant in den-miso sauce

165

Смажений гребінець у тісті катаіфі 
з соусом ікура-майонез
Fried scallop wrapped in kataifi with ikura- 
mayonnaise sauce

295

Спрінг-роли з куркою, овочами та 
солодким соусом чилі 
Crispy spring chicken-roll with vegetables and 
sweet chili sauce

185

Хрусткі спрінг-роли з креветкою, 
свининою та солодким соусом чилі 
Crispy shrimp and pork spring-roll with sweet chili 
sauce

185

Тар-тар із тунця під соусом 
імбирно-соевим
Tuna tartar with soy-ginger dressing

380

Тар-тар із лосося під соусом 
юзо-трюфель
Salmon tartar with yuzu-truffle sauce

265

Севіче із тунця під  соусом 
тигрове молоко
Tuna seviche with tiger milk sauce

385

Татакі із тунця з соусом Понзу
Tuna tataki with ponzy sauce

425

Тірадіто із лосося та кіноа
Salmon & quinoa

325

Тірадіто із жовтохвоста під 
цитрусово-трюфельним соусом 
Yellowtail with citrus-truffle sauce

955*

Тірадіто із лосося під 
севіче-місо соусом
Tuna seviche with tiger milk sauce

275

ЗАКУСКИ  /  STARTERS

УСТРИЦІ  /  OYSTERS

Устриці №2/Oysters №2 225

Устриці №2/Oysters №2 125

САЛАТИ  /  SALAD

Водорості кайсо з кунжутною заправкою
Kaiso seaweed with sesame dressing

230

Салат із зеленого листя зі спаржею та 
соусом місо
Spring lettuce salad with asparagus and miso 
dressing

275

Салат із бебі шпинату з хрусткою 
цибулею-пореєм і юзу-трюфельним 
соусом  
Fresh baby spinach salad with crispy leeks and 
yuzu-truffle dressing

225

Салат з татакi лососем під соусом 
халапеньйо з зеленим листям
Salmon tataki salad with jalapeño sauce and 
lettuce

365

Салат з тунцем та імбирно-соєвим 
соусом
Tuna salad with soy-ginger dressing

445

Салат з хрусткою качкою в стилі 
Mr. Zuma 
Mr. ZUMA style crispy duck salad

425

Салат з яловичою вирізкою, листям 
салату, томатами та понзу-трюфельним 
соусом
Beef tenderloin salad with lettuce, tomatoes and 
ponzu-truffle sauce

385

Теплий салат з лобстером ½, тигровими 
креветками та спайсі лимонним соусом
Warm lobster ½ & tiger shrimps salad with spicy 
lemon dressing

1885*

Салат з кіноа, восьминогом та вугрем під 
соусом юзо-дресінг
Salad with quinoa, octopus and eel with yuzu-
dressing sauce

455*

* На цю позицію меню не можемо надати знижку через високу собівартість. В деяких стравах можуть бути застосовані 
продукти -алергени, тому зверніться до офіціанта за детальнішою інформацією про складові вибраною вами страви.



 ТЕМПУРА  /  TEMPURA

Овочі темпура 
Tempura vegetable

245

Креветки тигрові темпура 
Tempura tiger shrimp

345

Попкорн із тигрових креветок з соусом 
ікура-майонез
Tiger shrimps popcorn with ikura-mayonnaise

345

Хрусткий м’якопанцерний краб з васабі 
майонезом
Soft shell crab with wasabi mayonnaise

545

Лобстер темпура ½ з часниковим 
васабі майонезом
Tempura lobster ½ with garlic wasabi mayonnaise

  1765      

Кільця кальмара темпура
Tempura Squid Rings

   245

СУПИ  /  SOUPS

Традиційний місо-суп 
Traditional miso soup

96

Суп з курчам та локшиною 
Chicken udon

235

Суп з крабом та яйцем у бульйоні клер
Soup with crab and egg in clair broth

545

Суп удон з морепродуктами 
в бульйоні клер
Udon soup with seafood in clair broth

395

Кокосовий суп з морепродуктами 
Coconut seafood soup

545*

Суп рамен з яйцем, копченою 
свининою та яєчною локшиною
Ramen soup with egg, smoked pork and egg 
noodles

265

ХЕНД-РОЛИ  /  HAND ROLL

Хенд-рол з спайсі тунцем
Spicy tuna

215

Хенд-рол з спайсі лососем 
Spicy salmon

175

Хенд-рол з крабом 
Crab

410*

Хенд-рол з гребінцем та ікрою тобіко 
Scallop & tobiko caviar

265

РОЛИ  /  SUSHI ROLLS

Рол з авокадо й огірком  
Avocado & cucumber

96

Теплий ролл з лососем, креветкою 
темпура  та восьминогом 
Warm roll with salmon, tempura shrimp and 
octopus

445

Рол з вугром та креветками темпура 
Eel & tempura shrimp

395

Рол з вугром та крабом темпура 
Eel & tempura crab

715

Рол з камчатським крабом, тунцем 
та темпура креветкою
Kamchatka crab, tuna & tempura shrimp

745*

Рол у стилі Mr. ZUMA 
Mr. ZUMA style roll

425

Рол з м’якопанцерним крабом 
Soft shell crab

365

Рол без рису з тунцем, тигровою 
креветкою,лососем та камчатським 
крабом в дайконі  
Daikon-wrapped tuna, shrimp, salmon & 
Kamchatka crab (w/o rice)

465

Рол Філадельфія з лососем 
Salmon Philadelphia 

345

Рол Філадельфія з вугром
Eel Philadelphia

455*

Рол з гребінцем та спайсі майонезом
Scallop with spicy mayonnaise

395

Рол Каліфорнія з крабом
Crab California

715

Рол з гребінцем, манго, авокадо, 
ікрою тобіко та полуницею
Scallops, mango, avocado, tobiko caviar & 
strawberries

425

Рол в маменорі з креветкою та 
лососем під соусом нігірі
Mamenori, shrimp & salmon with nigiri sauce

425

Теплий рол з тунцем, лососем, манго 
та авокадо під соусом унагі
Warm roll with tuna, salmon, mango & avocado 
with unagi sauce

365

Рол Осака з сиром Філадельфія, 
тунцем, креветкою, вугрем та авокадо
Roll Osaka with Philadelphia cheese, tuna, shrimp, 
eel and avocado

485

Рол Кіото з лососем, авокадо, зеленою 
цибулею та тунцем татакі
Roll Kyoto with salmon, avocado, green onions 
and tuna tataki.

495

* We apologize but according to a hign food cost we can offer only a limited discount. 
Some dishes can contain food-allergens. For more detailed information, please, apply to your waiter.



ГУНКАНИ 2 ШТ.  /  GUNKAN (2 PCS)

Морський гребінець спайсі 
Spicy scallop

 215 

Тунець спайсі 
Spicy tuna

165

Лосось спайсі
Spicy salmon

145

З креветкою 
Shrimp 

120

САШИМІ  /  SASHIMI

Жовтохвіст 
Yellowtail

645

Лосось 
Salmon

175

Тунець 
Tuna

245

Вугор 
Eel

325

Восьминіг 
Octopus

365*

Морський гребінець 
Scallop

315

Середземноморський сібас
Mediterranean seabass

175

Тигрова креветка 
Tiger shrimp 

215

Краб камчатський 
Kamchatka crab

635*

ОСНОВНІ СТРАВИ  /  MAIN DISHES 

Креветки та морські гребінці 
з сезонними овочами, міксом грибів 
і чилі-часниковим соусом 
Shrimp & scallops with seasonal vegetables, 
assorted mushrooms and chili-garlic sauce

565

Обпалений лосось із соєво-імбирним 
соусом і салатом фрізе
Parched wild salmon with soy-ginger sauce and 
frieze salad

465

Кобе ішіякі зі спаржею, грибами та 
помідорами-гриль
Kobe ishiyaki with mushrooms, asparagus and 
grilled tomatoes

2185*

Тушкована качина грудка в стилі сукіякі 
Sukiyaki-style roasted duck breast

465

Чілійський сібас на пару 
з севіче-місо соусом
Steamed Chilean seabass with ceviche-miso 
sauce

1885

Лобстер на грилі 1/2 
з халапеньйо-юзу маслом
Grilled lobster with jalapeño-yuzu oil

1995*

 НІГІРІ  /  NIGIRI

Лосось 
Salmon

165

Жовтохвіст 
Yellowtail

425*

Тунець 
Tuna

175

Вугор 
Eel

255*

Восьминіг 
Octopus

265*

Морський гребінець 
Scallop

235

Тигрова креветка 
Tiger shrimp

165

Краб камчатський 
Kamchatka crab

495

Набір суші (7видів суші та макі рол): 
тунець, сібас, лосось, жовтохвіст, 
восьминіг, солодка креветка, татакі 
яловичина та  макі рол з лососем
Sushi set (7 kinds of sushi and maki roll): tuna, 
seabass, salmon, yellowtail, octopus, 
sweet shrimp, beef tataki and maki roll 
with salmon

845

Сет: сашимі -лосось, тунець; 
суші - вугор, тигрова креветка, сібас, 
червона ікра; макі рол с жовтхвостом.
Set: sashimi-salmon, tuna, 
sushi - eel, tiger shrimp, seabass and 
red caviar, yellowtail maki roll.

1175

* На цю позицію меню не можемо надати знижку через високу собівартість. В деяких стравах можуть бути застосовані 
продукти -алергени, тому зверніться до офіціанта за детальнішою інформацією про складові вибраною вами страви.



РОБАТА-ГРИЛЬ. ОВОЧІ /
ROBAT GRILL. VEGETABLES

Овочі робата-гриль
Robata Grill Vegetables

285

Спаржа на грилі з кунжутом і соусом 
теріякі
Grilled asparagus with sesame seeds and teriyaki 
sauce

245

Гриби шіїтаке гриль 
з теріякі-трюфельним соусом
Grilled shiitake mushrooms with truffle-teriyaki sauce

175

РОБАТА-ГРИЛЬ РИБА ТА 
МОРЕПРОДУКТИ  /  ROBATA GRILL 

FISH AND SEAFOOD

Лосось в соусі з огірковим салатом 
суномоно 
Salmon in sauce with cucumber sunomono

465

Філе середземноморського сібаса 
з юзу-трюфельним соусом
Mediterranean seabass with yuzu-truffle sauce 

505

Маринована в місо чорна тріска 
з соусом юзу
Black cod marinated in miso with yuzu sauce 

1595

РОБАТА-ГРИЛЬ ПТИЦЯ, М’ЯСО /    
ROBATA GRILL POULTRY & MEAT

Курча теріякі з салатом суномоно 
Teriyaki chicken with cucumber sunomono

385

Качина грудка з соусом 
бальзамік-теріякі
Grilled duck breast with balsamic teriyaki sauce

485

Японська яловичина Кобе 
з теріякі-трюфельним соусом 
та чорним перцем (50 г)
Grilled Kobe beef with black pepper & truffle-
teriyaki sauce (50 g)

1995

Вирізка  ангуса з соусом теріякі 
Black angus tenderloin with sweet & spicy soy 
sauce

1495**

Стейк Рібай в перуанському стилі 
з фуа-гра темпура
Ribeye steak Peruvian style with foie gras tempura

2195**

Філе міньйон з грибами
Fillet Mignon with mushrooms

685

Стейк Рібай під імбирним соусом  
Ribeye steak with ginger sauce

715

** - вихід продукту в готовому вигляді, в 
залежності ступеня прожарювання

ТЕПАН-ЯКІ РИС ТА ЛОКШИНА /   
TEPPANYAKI RICE & NOODLES

Рис смажений з яйцем, 
овочами і грибами шіїтаке
Fried rice with egg, vegetables and shitake 
mushrooms

195

Рис смажений з морепродуктами
Seafood fried rice

395*

Рис смажений з креветкою
Shrimp fried rice 

285

Рис смажений з куркою 
Chicken fried rice

215

Гохан
Steamed rice

70

Яєчна локшина з яйцем та куркою
Fried chicken egg noodles

235

Рисова локшина (rice noodles):

з яйцем та овочами
with egg and vegetables

195

з яйцем та креветкою
with egg and shrimp

265

Локшина Удон:

з яйцем та овочами
with egg and vegetables

195

з яйцем та куркою 
with egg and chiken 

235

* We apologize but according to a hign food cost we can offer only a limited discount. 
Some dishes can contain food-allergens. For more detailed information, please, apply to your waiter.



ДЕСЕРТИ  /  DESSERT

Плато екзотичних фруктів з асорті 
сорбетів
Exotic fruit & assorted sorbets plate

995

Ванільна панна-кота з полуничним 
соусом 
Vanilla panna cotta with strawberry sauce

175

Чізкейк Mr. ZUMA 
Mr. ZUMA cheesecake

235

Полуничний чізкейк
Strawberry cheesecake

235

Шоколадний фондан Mr. ZUMA 
Mr. ZUMA chocolate fondant

185

Фірмові сорбети Mr. ZUMA  
Mr. ZUMA homemade sorbet  

65

Фірмове морозиво Mr. ZUMA
Mr. ZUMA homemade ice-cream

95

Шоколадний шедевр з чілі та сілью 
Мальдон  
Chocolate masterpiece with chili and Maldon salt 

235

Кешью кейк з авокадо та полуницею
Cashew cake with avocado and strawberry

235
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Київ, пл. Спортивна, 1-A, +380 (67) 400 75 52

Рекламний матеріал. Меню видається на вимогу. 
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This is handout. Menu will be given you upon request. 
Prices are in UAH. You may pay with cash and credit cards
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