


Hãy tận hưởng vị ngon  tinh tế trong từng thớ thịt mà những người
nông dân của chúng tôi đã gửi gắm tình yêu thương và dành

hết tâm huyết vào trong đó.

Những đôi bàn tay vàng cho thương hiệu
"Bò lông đen Nhật Bả n đ ặc biệt 4%"

MITSUHIRO NOZAKI

MIYOSHI YANAGIDA TOYOKI ISHIZAWA EIJI YAMAZAKIYUICHI YOSHIMUR ATOMOHIRO INOGUCHI

HITOSHI YAEO SAYURI K AMIMUR A RIK A MORI MINORU OMUR A

Tập đoàn K A MICHIKU là một trong những doanh nghiệp sở hữu, 
vận hành chuỗi mô hình kinh doanh với đầy đủ hệ sinh thái xuyên 
suốt từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, hệ thống nông trạ i,  chế biến và 
cung cấp ra thị trường các thành phẩm liên quan đến bò WAGY U, 
xuất k hẩu và hoạt động kinh doanh nhà hàng.�ương hiệu USHINO 
KUR A là chuỗi nhà hàng cao cấp của tập đoàn, đóng vai trò rất quan 
trọng trong hệ sinh thái kinh doanh xuyên suốt đó, USHINO KUR A 
sẽ đem những tâm tư, tâm huyết của các nông dân, những hương vị 
tuyệt hảo nhất của thịt bò Wag yu đến HÀ NỘI.

Chuỗi nhà hàng USHI NO KUR A
đặc sả n bò lông đen SATSUM A 

Bò lông đen Nhật Bản đặc biệt
Bò lông đen Satsuma đặc biệt 4%

THỊT BÒ WAGY U NH ẬT BẢ N THUẦ N
CHỦ NG CỦA CHÚ NG TÔI

Cấp cao nhất trong tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng thịt bò BMS 
(cấp 5), được chia thành 5 mức 
độ theo thứ tự từ 8 đến 12. 
�ương hiệu 4% Kiseki đương 
nhiên đạt cấp cao nhất theo tiêu 
chuẩn BMS nhưng tỷ lệ vân mỡ 
phải từ mức 10 trở lên.A5 (BM S 8~12)

SATSU M A GY U
4% M I R ACL E 



Mỗi phần cắt đều có hương vị đặc trưng và nét độc đáo riêng của nó. 
Và chúng tôi gọi đó là "đặc tính ".
Trong mỗi phần thịt đều có cả vân mỡ cẩm thạch và thịt đỏ, nhưng 
tùy thuộc vào mỗi bộ phận, cho dù cùng là vân cẩm thạch, hương vị 
vẫn sẽ có sự k hác biệt. 
Mỗi ngày, những đầu bếp của chúng tôi sẽ cắt thái cẩn thận từng phần 
thịt được lựa chọn để bán cho ngày hôm đó và mang đến cho thực 
k hách hương vị tuyệt vời. 

Tậ n hưởng trọn vẹn hương v ị  tuyệt
hảo của từng phầ n thịt

�ăn ngoại
Phần thịt có sự kết hợp 
hoàn hảo nhất giữa vân 
cẩm thạch và thịt đỏ

�ăn nội
Phần thịt ngon và được 
đánh giá có chất lượng 
tốt nhất

�ăn sườn
[�ịt đỏ]
Lõi giữa thăn sườn

[�ịt vân cẩm thạch]
Lõi nhỏ

Đùi gọ
[�ịt đỏ]
Lõi bắp hoa, lõi rùa

[�ịt vân cẩm thạch]
Lõi tam giác

Vai bò 
[�ịt đỏ]
Katashin

[�ịt vân cẩm thạch]
Zabuton

�ịt mông
[�ịt đỏ]
Lõi mông

[�ịt vân cẩm thạch]
�ịt mông ngoài

�ịt nạc vai
[�ịt đỏ]
Nạc vai, lõi vai cổ

[�ịt vân cẩm thạch]
Lõi vai 

Đùi ngoài
[�ịt đỏ]
Lõi đùi

[�ịt vân cẩm thạch]
�ịt đùi ngoài

�ịt ức/gầu bò
[�ịt đỏ]
�ịt ức

[�ịt vân cẩm thạch]
�ịt sườn  bụng

Đùi trong
[�ịt đỏ]
Phần đùi nhỏ

[�ịt vân cẩm thạch]
Phần đùi to

Ba chỉ
[�ịt đỏ]
Nạm bò 

[�ịt vân cẩm thạch]
Dẻ sườn, ba chỉ



Sét ăn Kaiseki
Phục vụ tối thiểu từ hai phần cho mỗi sét

2,200

〆

Súp theo mùa

Xa lát

Sét 7 món khai vị

Hashiyasume

Tráng miệng

4 món thịt hảo hạng ướp muối 

・Ti m hoặ c g a n 
                           bò Wa g y u phục v ụ kèm muối

          ・� ịt bò Wa g y u cẩ m thạ ch hảo hạ ng
phục v ụ kèm muối mù t ạt 

                   ・� ịt đỏ bò Wag yu hảo hạng phục v ụ
kèm muối rong biển

・Lưỡ i bò hảo hạ ng ướ p muối

3 món thịt hảo hạng
phục vụ kèm sốt

・Yakisuki thịt đỏ Wagyu hảo hạng 
      phục vụ kèm sốt Sansho và cơm nắm

・�ịt dẻ sườn Nakaochi hảo hạng

�ịt Bò Ushino Kura
Đặc biệt

・Bít tết thịt đỏ bò Wagyu với cốt bê phong
     cách Nhật Bản  

＊+250,000VND để trải nghiệm thịt thăn
　nội bò Wagyu thượng hạng 100 Carat

・Lưỡi bò thượng hạng với phô mai ướp 
     Shiromiso kèm sốt Wasabi

Tsuki
C ou rse

3,000

Yuki
C ou rse

Súp theo mùa

Xa lát

Sét 7 món khai vị

Hashiyasume 

Tráng miệng

〆

�ịt bò Ushino Kura
Đặc biệt

                                   ・�ịt thăn nội bò Wagyu thượng hạng
   10 0 ca rat

             ・Lưỡi bò thượng hạng với phô mai ướp 
     Shiromiso kèm sốt Wasabi

4 món thịt thượng hạng ướp muối 
・Lưỡ i bò thượ ng hạ ng kèm

   hà n h cắt n hỏ

・Ti m hoặ c g a n 
                             bò Wa g y u phục v ụ kèm muối

                 ・� ịt bò Wa g y u cẩ m thạ ch thượ ng hạ ng
   phục v ụ kèm muối mù t ạt 

                      ・�ịt đỏ Wagyu thượng hạng phục vụ
   kèm muối rong biển

3 món thịt thượng hạng
phục vụ kèm sốt

・Yakisuki thịt bò Wagyu thượng hạng 
   phục vụ kèm sốt Sansho và cơm nắm

           ・�ịt bò Wagyu cẩm thạch thượng hạng
   phục vụ kèm sốt Ushino Kura

・�ịt dẻ sườn Nakaochi hảo hạng

1,700

Hana
C ou rse

Súp theo mùa

Xa lát

Sét 5 món khai vị

Hashiyasume

Tráng miệng

〆

�ịt Bò Ushino Kura
Đặc biệt

・Bít tết thịt đỏ bò Wagyu với cốt bê phong
     cách Nhật Bản 

＊+250,000VND để trải nghiệm thịt thăn
　nội bò Wagyu thượng hạng 100 Carat

・Lưỡi bò thượng hạng với phô mai ướp 
     Shiromiso kèm sốt Wasabi

3 món thịt nướng cao cấp
phục vụ kèm sốt

・Yakisuki thịt đỏ Wagyu cao cấp
          phục vụ kèm sốt Sansho và cơm nắm

               ・�ịt bò Wagyu cẩm thạch cao cấp phục
vụ kèm sốt Ushino Kura

・�ịt ba chỉ Nangoku Sweet

4 món thịt cao cấp ướp muối
・Lưỡ i bò cao cấp ướ p muối

・Ti m hoặ c g a n 
   bò Wa g y u phục v ụ kèm muối

・� ịt bò Wa g y u 
   phục v ụ kèm hà n h cắt n hỏ
・� ịt đỏ bò Wag yu cao cấp phục v ụ
   kèm muối rong biển

   ・�ịt bò Wagyu cẩm thạch hảo hạng
phục vụ kèm sốt Ushino Kura



Sét ăn Yakiniku
Phục vụ tối thiểu từ hai phần cho mỗi sét

Ta kumi
C ou rse

1,700

Xa lát

Set 5 món khai vị

Tráng miệng
〆

Yakisuki bò Wagyu 
・Yakisuki thịt đỏ bò Wagyu hảo hạng

4 món thịt cao cấp phục vụ 
kèm sốt USHINO KURA
・�ịt bò Wagyu cẩm thạch cao cấp
・�ịt thăn bò Wagyu hảo hạng
・�ịt bò Wagyu thượng hạng chọn lọc
・Ti m hoặ c g a n bò Wa g y u 

5 món thịt cao cấp ướp muối

・Lưỡ i bò cao cấp ướ p muối
・�ịt bò Wagyu cẩm thạch hảo hạng
・� ịt thă n bò Wa g y u cao cấp
・� ịt sườ n bò Wa g y u cẩ m thạ ch
・Ba ch ỉ lợ n Na ngoku Sweet

Kiwami
C ou rse

2,200

Xa lát

Set 7 món khai vị

Tráng miệng
〆

Yakisuki bò Wagyu kết hợp
・Yakisuki thịt đỏ bò Wagyu hảo hạng và

   th ịt  đỏ bò Wagyu thượng hạng

4 món thịt hảo hạng phục
vụ kèm sốt USHINO KURA
・�ịt bò Wagyu cẩm thạch thượng hạng
・�ịt thăn bò Wagyu hảo hạng
・�ịt dẻ sườn Nakaochi hảo hạng

・Ti m hoặ c g a n bò Wa g y u 

4 món thịt hảo hạng ướp muối

・Lưỡ i bò hảo hạ ng ướ p muối
・�ịt thăn bò Wagyu thượng hạng

                ・� ịt bò Wa g y u hảo hạ ng phục v ụ 
   k iểu bít  tết  theo ng ày

          ・� ịt bò Wa g y u cẩ m thạ ch hảo hạ ng
   phục v ụ kèm hà n h bă m n hỏ



�ực đơn gọi theo món



Kim chi cải thảo
Chinese Cabbage Kimchi

95

Kim chi dưa chuột
Cucumber Kimchi

95

Kim chi củ cải trắng
Cubed Radish Kimchi

95

Kim chi tổng hợp
Assorted Kimchi

180

Rau trộn tổng hợp
Assorted Namul 

180

Khai vị Appet i z er

Sa la dXa lát

"USHINO KURA" xa lát
"USHINO KURA" Salad

320

Xa lát theo mùa trộn với sốt Enzyme
Seasonal Colorful Salad with Enzyme Dressing

190

Choregi xa lát
Choregi-salad

190

Sét rau củ quả tươi theo mùa
Seasonal Fresh Veggie Assortment

190Regular

100Half

Sắc màu xa lát trộn với sốt Enzyme



C old  Me atBò Wagyu phục vụ kiểu ăn gỏi và ăn nguội

Yukke
Yukke : Japanese Wagyu Tartar

390

Lưỡi bò Wagyu chế biến theo phong cách Sous vide
Sous-Vide Tongue

290

�ịt đỏ bò Wagyu khò lửa
Aburisashi with Akami Lean Beef

350

Sét 3 món bò Wagyu khai vị
Assortment of 3 kinds of Sashimi

490

Ni k u  Su sh iSushi bò Wagyu

Sushi bò Wagyu hảo hạng 
With Premium Akami Lean Beef (2pieces)

280

Sushi bò Wagyu thượng hạng
Limited Akami Lean Beef (2pieces)

350

Yukke : Japanese Wag yu Tartar

Sushi bò Wag yu hảo hạng 



USHINO KUR A Special

Bò Wagyu đặc biệt kiểu USHINO KURA

"KUCHIDOKE" cắt lát thượng hạng
"KUCHIDOKE" Melts In Your Mouth Taste

800

�ịt nướng xông khói hoa anh đào thượng hạng
Sakura Flavored Grill

800

�ịt thăn nội bò Wagyu " 100 Carat "
100 Carat Grill Tenderloin

1,200

Satsumagyu 4% Miracle  phi lê phục vụ kiểu bít tết 
Satsumagyu 4% Miracle Filet Steak

1,700

"KUCHIDOK E" cắt lát thượng hạng Satsumag yu 4% Miracle
phi lê phục vụ kiểu bít tết 

�ịt nướng xông khói hoa anh đào thượng hạng�ịt nướng xông khói hoa anh đào thượng hạng



Grilled meat /Yakiniku

�ịt nướng

Lưỡi bò Wagyu cao cấp ăn kèm muối
Tongue with Salt

290

Lưỡi bò Wagyu hảo hạng ăn kèm muối
Premium Tongue with Salt

390

Lưỡi bò Wagyu thượng hạng ăn kèm muối và hành cắt nhỏ
Limited Tongue with Salt and Green Onions

480

Tong ueLưỡi bò Wagyu

Sét thịt nướng Ushinokura cho 2 người
"USHINOKURA Platter" for 2 persons

1,400

Sét thịt nướng Ushinokura cho 4 người
"USHINOKURA Platter" for 4 persons

2,600

Sét lưỡi bò cho 2 người
Tongue Platter for 2 persons

450

Sét lưỡi bò cho 4 người
Tongue Platter for 4 persons

850

Plat ter�ịt bò Ushinokura

�ịt bò Ushinokura



Bò Wagyu phục vụ kiểu bít tết Ste a k  Cut s

Satsumagyu 4% Miracle 
thăn lưng bò Wagyu phục vụ kiểu bít tết
Satsumagyu 4% Miracle Sirloin Steak

1,200

Satsumagyu 4% Miracle phi lê phục vụ kiểu bít tết
Satsumagyu 4% Miracle Filet Steak

1,700

Bò Wagyu phục vụ kèm hành cắt nhỏ With Green Onions

�ịt bò Wagyu phục vụ kèm hành cắt nhỏ
Ohbanyaki

360

Bò Wagyu phục vụ kèm muối rong biển With Kelp Salt

�ịt đỏ bò Wagyu cao cấp 
Akami Lean Beef

320

�ịt đỏ bò Wagyu hảo hạng 
Premium Akami Lean Beef

420

�ịt bò Wagyu cẩm thạch cao cấp 
Marbled Beef

320

�ịt bò Wagyu cẩm thạch hảo hạng 
Premium Marbled Beef

420

�ịt bò Wagyu cẩm thạch thượng hạng
Limited Cut Marbled Beef

590

�ịt đỏ bò Wagyu thượng hạng 
Thick & Limited Akami Lean Beef

590

Bò Wagyu phục vụ kèm muối mù tạt With Wasabi Salt

�ịt đỏ bò Wag yu hảo hạng 



�ịt đỏ bò Wagyu hảo hạng
Premium Akami Lean Beef 

450

�ịt đỏ bò Wagyu thượng hạng
Limited Cut Akami Lean Beef

630

Yaki Shabu with Sansho Sauce

Bò Wag y u phục v ụ k iểu Yak i  Shabu
kèm sốt  Sansho

�ịt đỏ bò Wagyu hảo hạng
Premium Akami Lean Beef 

450

�ịt đỏ bò Wagyu thượng hạng
Limited Akami Lean Beef

630

Yaki Suki with Sukiyaki Sauce

Bò Wag y u phục v ụ k iểu Yak i  Suk i
kèm sốt  Suk iyak i

Bò Wag yu phục vụ kiểu Yaki Shabu kèm sốt Sansho



�ịt bò Wagyu cẩm thạch cao cấp ướp muối hoặc
sốt Ushinokura
Kalbi with Salt / USHINO KURA SAUCE

320

�ịt bò Wagyu cẩm thạch hảo hạng ướp muối hoặc
sốt Ushinokura
Premium Kalbi with Salt / USHINO KURA SAUCE

420

�ịt bò Wagyu cẩm thạch thượng hạng ướp muối hoặc
sốt Ushinokura
Limited Kalbi with Salt / USHINO KURA SAUCE

590

�ịt bò Wagyu vân cẩm thạch K a lbi

�ịt dẻ sườn Nakaochi hảo hạng
NAKAOCHI Kalbi

380

�ịt thăn bò Wagyu L oi n

�ịt thăn bò Wagyu cao cấp ướp muối hoặc sốt Ushinokura
Loin with Salt / USHINO KURA SAUCE

320

�ịt thăn bò Wagyu hảo hạng ướp muối hoặc sốt Ushinokura
Premium Loin with Salt / USHINO KURA SAUCE

420

�ịt thăn bò Wagyu thượng hạng ướp muối hoặc sốt Ushinokura
Limited Loin with Salt / USHINO KURA SAUCE

590



�ịt ba chỉ lợn Nangoku Sweet
Nangoku Sweet Pork Belly 

270

250

�ịt lợn Nangoku Na ng ok u  Sweet  Pork

�ịt cổ lợn Nangoku Sweet
Nangoku Sweet Pork Tontoro 



Mỳ lạnh theo mùa
Seasonal Cold Noodle

190

Mỳ và Cơm Nood le  /  R ice

Cơm trộn kiểu Hàn Quốc
Bibimbap

190

Mỳ lạnh
Cold Noodle

170

Cháo thịt bò Wagyu
Simmered Rice Soup Cooked with Japanese Wagyu Beef

190

Cơm kèm súp trứng
Egg Gukbap

140

Cơm kèm súp bò hầm Yukgaejang
Yukgaejang Gukbap

250

Cơm tỏi
Garlic Rice

190

Cơm trắng
Rice

40
60Large

Mỳ lạnh theo mùa



Súp S oup

Súp Ushinokura đặc biệt
"USHINO KURA" Kiwami Soup

250

Súp rong biển
Seaweed Soup

130

Súp trứng
Egg Soup

120

Súp bò hầm Yukgaejang 
Yukgaejang Soup

230

Tráng miệng De s ser t

Hoa quả tươi theo mùa
Seasonal Fresh Fruit

85

Sorbet vị Yuzu
Yuzu Sorbet

85

Sorbet vị Xoài
Mango Sorbet

85

Kem vị Trà xanh
Maccha ice cream

85

Kem vị Sô cô la
Chocolate ice cream

85

Súp Ushinokura đặc biệt



THỰC ĐƠN ĐẶC BIỆT BUỔI TRƯA
（Phục vụ tối thiểu từ hai sét giống nhau）

Giá  trên  chư a  bao  g ồm 10 %  t huế  VAT  và  5%  ph í  d ịch  v ụ
(Đ ơ n g iá / Un it  Pr ice :  1, 0 0 0V N D)

Satsuma Lunch 800

Lưỡi cao cấp
�ịt vân cẩm thạch phục vụ với sốt Ushino Kura
�ịt đỏ Yaki Shabu phục vụ với sốt Sansho
Diềm thăn phục vụ với sốt Ushino Kura
�ịt vân cẩm thạch thượng hạng phục vụ với Wasabi

5 món khai vị

Cơm và Súp rong biển

Tráng miệng

5 món thịt sét Satsuma

Ushino Kura Lunch 1,200

Lưỡi bò hảo hạng phục vụ với muối
Bò Wagyu phục vụ kiểu bít tết theo ngày
�ịt vân cẩm thạch thượng hạng phục vụ với sốt Ushino Kura
Diềm thăn hảo hạng phục vụ với sốt Ushino Kura
�ịt lợn Nangoku Sweet phục vụ với sốt Sansho
Tim hoặc gan bò Wagyu Nhật Bản phục vụ với muối

6 món thịt Ushino Kura

�ịt vân cẩm thạch thượng hạngMón đặc biệt Ushino Kura

Mỳ lạnh

Tráng miệng

7 món khai vị

Tokusen Lunch 1,000

Mỳ lạnh

Tráng miệng

7 món khai vị

Lưỡi bò thượng hạng phục vụ với phô maiMón đặc biệt Ushino Kura

5 món thịt sét Tokusen �ịt đỏ phục vụ với muối rong biển
�ịt vân cẩm thạch hảo hạng phục vụ với sốt Ushino Kura
�ịt đỏ Yaki Suki hảo hạng phục vụ với sốt Sansho
�ịt lợn Nangoku Sweet phục vụ với sốt Sansho
Tim hoặc gan bò Wagyu Nhật Bản phục vụ với muối

THỰC ĐƠN GỌI THÊM

95Kim chi cải thảo

180Kim chi tổng hợp

180Rau trộn tổng hợp 

190Sắc màu xa lát trộn với sốt Enzyme

190Xa lát Choregi 

390Gỏi bò Wagyu kiểu Nhật 

390Lưỡi bò Wagyu hảo hạng phục vụ kèm muối

700Lưỡi bò thượng hạng phục vụ với phô mai 

320�ịt đỏ bò Wagyu phục vụ với muối rong biển

420�ịt vân cẩm thạch hảo hạng phục vụ với sốt Ushinokura

800"KUCHIDOKE" cắt lát thượng hạng 

450Yaki Suki thịt đỏ hảo hạng phục vụ với sốt Sansho 

390Diềm thăn bò Wagyu phục vụ với sốt Ushino Kura

270Ba chỉ lợn Nangoku

130Súp rong biển 

250Súp Ushino Kura "KIWAMI" đặc biệt

40Cơm trắng gạo Nhật

190Cơm tỏi


