סמוסה ₪43
מאפה הודי מטוגן במילוי תפוח אדמה ,מוגש עם קארי צהוב
בעיטור עלי כוסברה 2( .יח׳)
אינרי ₪42
כיסוני טופו במילוי סלמון נא ,אורז יפני ,אבוקדו ובצל ירוק.
טרטר סלמון ₪48
קוביות סלמון נא ואבוקדו בתיבול מלח גס ,לימון ,שמן זית,
חמוציות ברוטב רימונים איכותי.
טאקוס ₪41
טאקוס מקסיקני עם סלמון נא ,אבוקדו טרי ועירית קצוצה בלווי
רוטב פונזו ונגיעות טריאקי 3( .יח׳)
פני פורי ₪41
חטיף הודי מטוגן במילוי דניס קצוץ ,קוביות אבוקדו ,סלסה
אסייתית בעיטור צ'יפס סגול ואפונת וואסבי 3( .יח׳)
צ'יקן פופס ₪34
רצועות חזה עוף בתיבלון תירס מיוחד על מצע עלי בייבי.

מרכז שולחן

פתיחה

סלטים

קרפצ׳יו סלק ₪32
פרוסות סלק אדום במלח גס ,גבינה מלוחה ,שמן זית ,בלסמי
מצומצם ,ליים ואגוזי מלך שבורים בעיטור רוטב סלק מתקתק.
(צמחוני)

סלט שוק ₪46
מלפפון ,עגבניה ,צנונית ,גמבה ,בצל סגול ,עלי בייבי
מתובל בשמן זית ולימון.

קרפציו בקר ₪42
רצועות בקר פרוסות דק בחומץ בלסמי ושמן זית .מוגש עם עלי בייבי
ושום קונפיו.

סלט ווקאמה ₪48
אצות ווקאמה ,אטריות שעועית ,פולי סויה מקולפים,
טבעות מלפפון ,קוביות טופו מטוגנות ושומשום קלוי .ברוטב פונזו
משובח ,טריאקי ושמן שומשום.

טרטר טונה ₪52
טונה אדומה בטריאקי בתיבול ליים על מצע של אבוקדו וטוביקו
שחור ברוטב פונזו משובח .בעיטור ספייסי מיונז ועירית קצוצה.

סלט פפאיה ₪46
רצועות פפאיה ,גזר ,שעועית ירוקה ,עגבניות שרי ,בוטנים ,כוסברה
וצ'ילי אדום .ברוטב סום טאם מיוחד.

לחם הבית ₪22
מוגש עם שמן זית בלסמי ורוטב סלסה אסייתית.

סלט סטאי ₪44
רצועות עוף ,כרוב לבן וסגול ,גזר ,נבטים ובצל ירוק .ברוטב בוטנים.
בעיטור אורז מעוך קריספי.

אגרול ירקות ₪28
מוגש פרוס ברוטב חמוץ מתוק וטריאקי 2( .יח')

סלט נבטים
נבטים ,טבעות צנונית ,עלי נענע ,עלי כוסברה ,פרוסות בצל סגול
ופלפל צ'ילי אדום ברוטב אסייתי מיוחד בעיטור בצלי שאלוט
ושומשום קלוי.
₪41

אדממה ₪32
פולי סויה במלח גס ולימון.

סלט סלמון מקורמל ₪46
קוביות סלמון ובוטנים בטריאקי על מצע חסה ,מלפפון ,שרי ובצל
סגול.

דים סאם ₪34
מאודים במילוי בטטה ,תרד ,פטריות ומיקס ירקות 4( .יח')
קימצ'י ₪15
כרוב ,גזר ,צנונית ,קולורבי ומלפפון אסייתים בעיטור שומשום קלוי.

צ׳יפס אמריקאי
צ׳יפס בטטה

באנים
באן בקר ₪45
זוג לחמניות באן מאודות עם רצועות בקר ,איולי הוסין ,מלפפון חמוץ,
קריספי שאלוט ועלי כוסברה.

₪33

₪36

באן פרגית ₪42
זוג לחמניות באן מאודות עם פרגית ,תערובת קולסלאו ,איולי חלפניו,
צ׳ילי חריף ובוטנים גרוסים בעיטור כוסברה.

מרק מיסו ₪18
אצות וואקמה ,טופו ,פטריות ובצל ירוק( .צמחוני)
קריספי וג'י ₪26
גזר ,קישוא ונבטים ,מטוגן בטמפורה .מוגש עם רוטב איולי חלפיניו
וספייסי מיונז.
פוקה ₪36
קוביות סלמון נא ,טונה אדומה ,אבוקדו וטמאגו ,על מצע אורז.
בעיטור שערות נורי ,טוביקו ירוק ושומשום קלוי.

ראשונות ועיקריות

מוקפצים

עיקריות

כדורי עוף ₪53
קוביות עוף בטמפורה מוקפצות ברוטב שום ודבש עם גמבה אדומה,
גמבה צהובה ,בצל סגול ,קוביות בטטה מטוגנות ושעועית חלוטה
לצד אורז לבן.

סלמון סטייק
פילה סלמון בתנור לבנים מוגש עם מקלות שעועית חלוטה
* תוספת לבחירה  -צ׳יפס אמריקאי/אורז לבן.

פד קפאו ₪49
בשר טחון מתובל מוקפץ ברוטב פטריות וצ'ילי מתוק עם גמבה
אדומה וגמבה צהובה .מוגש בליווי אורז לבן וביצת עין.
פד תאי ₪44
אטריות אורז מוקפצות ברוטב פטריות וצ'ילי מתוק עם כרוב לבן,
גזר ,פטריות ,בצל ירוק נטיפי ביצה לצד פלח לימון ,בעיטור בוטנים
ונבטים.
* לבחירה  -חזה עוף/בקר/טופו (בתוספת )₪8
פרייד רייס ₪44
אורז לבן תאילנדי מוקפץ ברוטב אסייתי ביתי עם כרוב לבן ,גזר,
נבטים ,פטריות ובצל ירוק לצד פלח לימון ,בעיטור בוטנים ונבטים.
* לבחירה  -חזה עוף/בקר/סלמון/טופו( .בתוספת )₪8
ילו קארי צ'יקן ₪54
רצועות חזה עוף מוקפצות עם בצל סגול ,שעועית ירוקה ,כדורי
אפונה וצ'יפס ירח ברוטב קארי צהוב וחלב קוקוס ,מוגש לצד אורז
לבן תאילנדי.
ספיישל בקר וחציל ₪54
רצועות בקר בשמן שומשום עם רצועות חציל קלוי ,צ'ילי חריף ובצל
ירוק ברוטב אסייתי ביתי .מוגש לצד אורז לבן מאודה.

₪69

פיש אנד צ'יפס ₪47
פילה לברק בציפוי קריספי לצד צ'יפס אמריקאי מומלח.
שיפודי פרגית יקיטורי ₪48
שלושה שיפודי פרגית בציפוי קריספי ברוטב בוטנים וקוקוס ,מוגש
על מצע קולסלאו.
* תוספת לבחירה  -צ׳יפס אמריקאי/אורז לבן.
שניצל פאנקו ₪55
תערובת פירורים יפנית ,חצי לימון וצ'יפס אמריקאי.

חזה עוף קיוטו
צרוב במחבת פסים ,על אורז מאודה וטריאקי.
₪57

ילדים
נודלס עוף
אטריות ביצים עם רצועות חזה עוף ברוטב טריאקי.
₪42

מיקס שניצלונים
מוגש עם צ`יפס.

וג'י ווק ₪45
אטריות ביצים מוקפצות ברוטב אסייתי ביתי עם כרוב לבן ,גזר,
פטריות ,בצל ירוק ,גמבה אדומה ,גמבה צהובה ,שעועית חלוטה
בעיטור בוטנים גרוסים ונבטים.
* לבחירה  -חזה עוף/בקר/סלמון/טופו( .בתוספת )₪8

ראשונות ועיקריות

₪48

סושי שף

 MISAרול
סלמון נא ואבוקדו ,בציפוי סלמון צרוב ,בליווי קרם קיסר משובח
וטריאקי .בעיטור שקדים קלויים.
₪53

מיזו רול ₪51
סלמון אפוי ,אבוקדו ובטטה ,עטוף סלמון צרוב .מצופה שבבי פאנקו
ובטטה קריספי.

וואסה רול ₪44
סלמון נא ,בטטה ,מלפפון ובצל ירוק בעיטור בצלי שאלוט קריספי.

באנו רול ₪52
טונה אדומה ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק ,בציפוי סלמון נא וקרם
איולי יוזו .בעיטור צ'יפס סגול ,שבבי טמפורה ושומשום קלוי.

גומא רול ₪49
טונה אדומה בטטה ושיטאקי בציפוי אבוקדו בעיטור שבבי אפונת
וואסבי.

קינג רול ₪53
סלמון נא ,אבוקדו ובטטה ,בציפוי סלמון צרוב רוטב טריאקי וספייסי
מיונז .בעיטור בטטה קריספי וטוביקו ירוק.

סושי שף צמחוני

סאקה וואסבי ₪49
אבוקדו ,מלפפון וטמאגו ,בציפוי סלמון צרוב ,קרם איולי וואסבי
וטריאקי .בעיטור שבבי צ'יפס סגול ושבבי טמפורה.

דאבל בטטה
בטטה ,אבוקדו ומלפפון .עטוף אבוקדו ושבבי בטטה קריספי.
₪38

וג'י טוקיו ₪38
אבוקדו ,מלפפון וקנפיו .מצופה עירית קצוצה.

יוזו רול ₪44
מלפפון ,אבוקדו ,אושינקו ועירית ,בציפוי דניס וקרם איולי יוזו.
בעיטור פלחי לימון.

צ'יז רול ₪38
שמנת צימחית ,בטטה מטוגנת ,שיטאקי ואבוקדו בציפוי שבבי
טמפורה.

סאן אנד מון ₪49
סלמון נא ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק ,עטוף בסלמון נא ומצופה
עירית קצוצה.

סשימי

₪48 50/50
חצי סלמון נא וחצי טונה אדומה ,בשילוב אבוקדו ובטטה .מצופה חצי
שבבי פאנקו וחצי שבבי בטטה קריספי.

סשימי על תערובת שורשים
כרוב סגול ,כרוב לבן וגזר לצד ג׳ינג׳ר וואסבי בעיטור פרחי אמנון
ותמר בלווי רוטב פונזו.
* דג לבחירה  -סלמון נא/טונה אדומה/דג לבן.
₪47

סלמון קראנץ׳ ₪49
סלמון אפוי ,עירית ,ובטטה בציפוי אבוקדו שומשום קלוי וצ'יפס
ארטישוק ירושלמי בעיטור נגיעות טריאקי וספייסי מיונז.

ניגירי

טונה קראנץ׳ ₪52
טונה אדומה ,אבוקדו ,גזר ומלפפון ,בציפוי טוביקו ירוק .בעיטור
צ'יפס ארטישוק ירושלמי.

ספיישל ניגירי אומקסה ₪44
אצבע אורז עטופה טונה אדומה ,טוביקו ירוק ברוטב איולי יוזו.
אצבע אורז עטופה דג לבן ברוטב פונזו משובח בליווי פלחי לימון.
אצבע אורז עטופה סלמון צרוב ועירית קצוצה בעיטור ביצי סלמון
מוזהבים 3( .יח׳)

קרייזי רול ₪49
סלמון אפוי ,אבוקדו ,מלפפון ובטטה ,בציפוי טרטר טונה קצוצה
ושומשום קלוי .בעיטור שבבי צ'יפס סגול ונגיעות טריאקי וספייסי
מיונז.

ניגירי דג לבן ₪29
אצבע אורז בעטיפת דג לבן 2( .יח׳)
ניגירי טונה אדומה ₪34
אצבע אורז בעטיפת טונה אדומה 2( .יח׳)

אוסקה רול ₪42
דניס בטמפורה ,אבוקדו ,עירית בציפוי שומשום קלוי ,בעיטור שבבי
טמפורה ,בטטה קריספי ובוטנים חריפים.

ניגירי סלמון נא ₪29
אצבע אורז בעטיפת סלמון נא 2( .ח׳)

סושי שף

סושי מטוגן

מאקי

סלמון קריספי ₪48
סלמון אפוי ,אבוקדו ובטטה על מצע זילוף טריאקי.

מאקי ירוק ₪26
מלפפון ואבקודו( .טבעוני)

סנקי רול ₪39
אבוקדו ,בטטה וקנפיו מטוגן בטמפורה בלווי נגיעות איולי חלפניו
פיקנטי.

מאקי כתום ₪28
בטטה וגזר( .טבעוני)

מאקי סלמון
סלמון נא ואבוקדו.

₪34

קיוטו רול ₪42
סלמון נא ואבוקדו מטוגן בטמפורה ,בעיטור נגיעות קרם בטטה
ועירית קצוצה.

מאקי טונה ₪36
טונה אדומה ובטטה.

טייפון רול ₪45
סלמון נא ,אבוקדו ,בטטה ועירית .מטוגן בטמפורה ,בעיטור שבבי
ציפס סגול.

סנדוויץ' קריספי
סלמון נא ,בטטה ,שיטאקי ועירית .מטוגן בטמפורה.

אוממי רול ₪46
סלמון נא ,אבוקדו ,אושינקו ובצל ירוק מטוגן בטמפורה בעיטור שבבי
בטטה קריספי בלווי נגיעות קרם בטטה וטריאקי.

קומבינציות

טונה קריספי ₪51
טונה אדומה ,מלפפון ,אבוקדו ובצל ירוק.

דיל זוגי מפנק ₪99
קינג רול ,וג'י רול ומאקי סלמון.

יסאי קרנץ׳ ₪42
טאמגו אבוקדו בטטה ובצל ירוק.

מיזו דגים ₪189
מיזו רול ,טונה קריספי (מטוגן) ,קינג רול וסלמון קראנץ'.

₪46

צימחונית ₪129
מאקי ירוק ,מאקי כתום ,וג'י טוקיו ויסאי קראנץ'.

פוטומאקי

סלמון
מאקי סלמון 2 ,יח׳ ניגירי סלמון ,קינג רול וסאן&מון.
₪149

טוקיו רול (מטוגן) ₪52
סלמון נא ,אבוקדו ,גזר ועירית ,עטוף טרטר טונה קצוצה .בעיטור
עירית קצוצה ,שומשום קלוי ונגיעות ספייסי מיונז.

קומבינציה מהסרטים ₪156
 1יח׳ ניגירי דג לבן 1 ,יח׳ ניגירי סלמון נא ,ג'ירו רול פוטומאקי ,דאבל
בטטה ,סלמון קריספי וחצי חצי.

ג'ירו רול ₪49
סלמון אפוי ,אבוקדו ,מלפפון ועירית ,עטוף טונה אדומה .בלווי נגיעות
קרם איולי יוזו ,רוטב טריאקי ורוטב פונזו משובח.
איקורה רול ₪42
סלמון נא ,אבוקדו ,מלפפון ואושינקו ,בציפוי ביצי סלמון מוזהבים
ונגיעות עירית קצוצה.

סושי שף

גרניטה

מבעבע

ליקר

לימונענע ₪32
פסיפלורה-תפוז
תות-מנגו-נענע ₪34
אבטיח-נענע ₪32
אננס-מנגו-ג׳ינג׳ר ₪36

בלו נאן מבעבע  -מהדורת זהב
בקבוק ₪145

פידג׳
קמפרי
מרטיני ביאנקו ₪28/₪15
מידורי ₪28/₪15
סאוטרן קומפורט ₪32/₪18
דרמבוי ₪37/₪20

₪36

₪28/₪15

₪28/₪15

בלו נאן גוורצטרמינר ריזלינג כשר
כוס/בקבוק ₪147/₪38

גרניטה אלכוהול
מיזו ₪43
צ'ויה ,מנגו ונענע.
אבטיח רום ₪47
רום ,סוואר ,אבטיח ונענע.

קאווה
כוס/בקבוק

₪116/₪29

למברוסקו
כוס/בקבוק

₪116/₪29

אניס

M A D E I N J A PA N

פידג' קפוא ₪42
ליקר תאנים ,ליים ונענע.

סאקה הוקוצורו ₪28
קנקן (חם/קר) סאקה מובחר המיוצר
בטכניקה בת  250שנה.

סנגריה קרח ₪44
גוורצ' ,ליצ׳י ופירות.

סאקה גונמאי
מיני קנקן קר של סאקה פרימיום עשוי
 100%אורז שקוף.
₪32

בירה חבית

ערק עלית
אוזו מטקסה ₪28/₪18
אבסינט ₪38/₪21
₪28/₪18

( 300מ״ל)

סאקה ניגורי אוזקי
מיני קנקן קר של סאקה מעורפל ,לא
מסונן .בטעם טרופי מתקתק המזכיר חלב
קוקוס.

טקילה
קווארבו גולד

₪28/₪15

שתיה קלה
סודה ₪10
מים מינרליים

₪10

₪28

קלסברג
טובורג
שנדי ₪29

₪29

₪31

בירה בקבוק
סינגה (בירה תאילנדית)
סאפורו (בירה יפנית)
היינקן ₪31
קורונה ₪32
ווינשטפן ₪32
גולדסטאר ₪29
קאסטיל רוז' ₪43
בריזר אבטיח ₪31
סמירנוף אייס ₪32
סומרס בי ₪31

₪28
₪31

צ׳ויה אומשו  -שיכר שזיפים

₪17

וודקה

קוקה קולה/דיאט קולה/קולה זירו/
ספרייט/ספרייט זירו/פאנטה/מים
בטעמים (אפרסק/תפוח)/פיוזטי ₪14
פריגת (ענבים/אשכולית/תפוחים)
לימונדה/תפוזים/לימונענע

גרייגוס
פינלנדיה
ואן־גוך טעמים ₪38/₪21
* תוספת למשקה ₪10
₪38/₪21

₪28/₪15

רום

מאלטי
אקסל

13

₪12

₪14
₪12

שתייה חמה
אספרסו
אספרסו כפול ₪12
הפוך (קטן/גדול) ₪15/13
הפוך טעמים (וניל/אגוזים/קרמל) ₪17
אמריקנו ₪12
נס על מים/חלב ₪15
שוקו חם ₪15
תה/נענע/טעמים ₪11
קפה שחור ₪10
סיידר חם וקינמון ₪17
₪11/10

אמרטו
בקרדי

₪26/₪14
₪28/₪15

יין אדום

קוניאק

גמלא ״השמורה״ קברנה סוביניון /מרלו
 2014כוס/בקבוק ₪149/₪41

הנסי
רמי מרטין

יין לבן

וויסקי

גמלא ״השמורה״ שרדונה 2016
כוס/בקבוק ₪137/₪39

ג׳יימסון
ג׳וני ווקר אדום
ג׳וני ווקר שחור ₪38/₪21
ג׳ק דניאלס ₪32/₪18
שיבס ריגאל ( 12שנה) ₪49/₪27

₪54/₪34
₪54/₪30

₪32/₪16

₪32/₪18

קינוחים ושתיה

* תוספת יין  * ₪5תוספת חלב סויה

₪3

₪

