
LA CARTA

Bolets de cultiu ecològic   14,80€

Maitake, cardo, shitake                                 
         
Yakisoba   12,80€

Fideus saltats de verdures, marisc i pollastre. Opció vegana.

Yakisoba de temporada  16,00€

Pregunta, sempre hi ha una opció interessant            

Yakimeshi  14,50€

Arròs de llagostins i calamar. Opció vegana.

Ramen     12,50€

amb ou de la nostra granja      

Sopa Japonesa Vegana   11,50€

amb espinacs, bolets i tofu      

Tataki de tonyina   19,50€

amb espinacs, bolets i la nostra salsa Neko                                          

Cassoleta de peix de llotja   16,50€

al sake amb shimeji i espàrrecs                            
            
Anguila del Delta de l’Ebre  18,50€

amb arròs saltat amb all tendre i espinacs 

Wagyu   26,50€

amb espinacs, espàrrecs i bolets

Xai Eco de La Pobla yakitori   14,50€

amb espinacs, espàrrecs i bolets

Benvinguts a Mifune Neko, un espai 

gastronòmic dedicat a la cuina japonesa 

més autèntica.

Us convidem a viatjar per la nostra carta, 

on trobareu plats tradicionals de la 

restauració asiàtica al costat d’altres 

especialitats nipones, més atrevides i 

sofisticades, posant sempre per davant la 

qualitat dels nostres productes i la seva 

elaboració conscient.

Bon profit!

Mifune Neko és molt més 

que un restaurant japonès. 

Cadascun dels plats que us 

oferim en aquesta carta té la 

seva pròpia història, creada a 

partir d’ingredients saludables, 

ecològics, propers i de temporada. 

El seu sabor respon a la qualitat 

única dels nostres productes, que 

ens arriben a diari de proveïdors 

seleccionats amb molta cura.

Les verdures, la tonyina, els 

bolets... ens els serveixen empreses 

del territori que, com nosaltres, 

estan compromeses amb el medi 

ambient i destaquen pel seu 

tarannà ètic i la seva aposta per 

l’excel·lència.

 

Gaudiu del sabor extraordinari, la 

naturalitat i la creativitat de la 

nostra cuina i deixeu-vos portar 

per la manera de ser Mifune Neko.

Wok

Principals

C. de la Muralla 16
08401 Granollers (Barcelona)

T. 93 870 96 35

Disposem d’informació per a persones al·lergògens. Consulteu al 
nostre personal de servei.

www.mifuneneko.com

Saltats naturalment a la paella tradicional asiàtica: sa i saborós

Carns i peixos de proximitat elaborats seguint la tradició de la cuina japonesa

Plat vegà



Variat de Sushi  26,00€

2 nigiris, 8 tempuramakis i 8 uramakis

Variat de Sushi vegetal 18,00€

2 nigiris, 8 hosomakis i 8 uramakis

de mozzarella   11,00€

amb alfàbrega, carpaccio de vedella

                                             
de salmó Eco   11,00€

amb salmó brassejat i maionesa de cilantre  
                                                
de sake-tuna-avocado   12,50€

amb salmó, tonyina i alvocat

de ventresca de tonyina   16,50€

amb ventresca Bluefin i oli de tòfona                     

de tonyina picant   11,50€

amb tonyina, espàrrecs i kimchee picant 

                                                
d’anguila del Delta de l’Ebre   14,50€ 
amb anguila guisada i alvocat  

de foie amb maduixes   13,50€

Amb pipes garrapinyades, teriyaki balsàmic i maduixes 

                                                
de tempura de llagostí   11,00€

amb mango, maionesa japonesa,

fresa de peix volador i porradell

de tofu, mango i alvocat   11,50€

amb nato miso i maionesa negra    
                                                
d’espàrrecs i shitake  11,00€

amb chimichurri d’algues

de pollastre cruixent    11,00€

amb rúcula, salsa tonkatsu, hoisin i nori deshidratat 

de salmo-shake  11,00€

amb tartar de salmó i mango  

                                                
de tonyina   12,75€

amb tartar de tonyina i espàrrec brasejat 

de peix de llotja   11,50€

amb ceviche de peix de llotja i mango

de salmó Eco   2,50€

de tonyina Bluefin  2,80€

de peix de llotja   2,90€

de llagostí de St. Carles   2,90€

de vieira  2,90€

de ventresca de tonyina Bluefin  3,75€

de salmó Eco “soasado”   2,75€

de ventresca de toyina “soasada”   3,75€

d’anguila del Delta cuinada a casa   3,50€

de foie 3,50€

de wagyu 3,50€

de tofu Eco amb maionesa d’all negre 2,00€

d’espàrrecs verds amb kimchi fumada 2,00€

Menú Degustació
Ceviche de Peix de Llotja
La tradició de la cuina Nikkei amb ingredients de casa

Gyoza de temporada
Farcellets farcits amb productes del mercat

Tempura
de peix de llotja

Yakisoba de temporada
Fideus saltats de verdures i productes de temporada

Variat de sushi
Amb espinacs, espàrrecs i bolets

Postres   

    37,50€

Edamame      3,50€                                     

Beinas de Soia amb aroma d’oli de sèsam

Miso Shiru  4,50€

Sopa tradicional de miso i bonítol

Amanida Mifune 8,90€

Micro mesclum, algues, tofu i sisho verd

Fingers de pollastre ecològic, cruixents  7,50€

Fregits i amb una maionesa de cítrics

Gyoza   7,50€

de verdures, shitake  y tofu 

Gyoza   8,50€

de Temporada

Llagostins Cruixents 9,00€

amb tofu cremós, alfàbrega i salsa picant

Tempura   9,80€

de verdures

Tempura   12,00€

de peix de llotja

Platillos Nigiri Uramaki

Tempuramaki

Variat Sushi

Tartar de tonyina Bluefin  13,50€

Tartar de salmó salvatge  12,50€

Ceviche de peix de llotja amb gelat de llet de tigre 16,50€

Plat de la cuina Nikkei (Peruana/Japonesa)                   
            
Tartar de ventresca de tonyina  18,00€

Steak Tartar 14,00€

Sashimi de salmó Eco  14,50€

Sashimi de tonyina Bluefin   15,50€

Sashimi de ventresca de tonyina Bluefin  19,00€

Sashimi Gotenmori  28,50€

5 varietats de peix cru.
Tonyina i ventresca Bluefin, Salmó salvatge, Vieira i Peix de llotja.

Cru

10% d’ I.V.A. inclòs

Per obrir boca, plats de la cuina tradicional japonesa El sushi més tradicional: 
bocins d’arròs coberts amb ingredients naturals i propers (unitat)

Maki al revés:
ingredients de primera qualitat enrotllats amb alga nori i arròs (8 unitats)

Hosomaki tempuritzat que coronem amb un tàrtar per contrastar 
temperatures i coccions (8 unitats)

Peixos i carns tallats amb molt d’art per intensificar el seu sabor

Plat vegà Els nostres plats contenen productes amb al·lergògens, consulteu al nostre personal


