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STARTERS

וואקמה סלט31 .
אצות וואקמה ,מלפפונים,
רוטב פונזו ושומשום קלוי

קיושי סלט

אגאדאשי טופו31 .
קוביות טופו פריכות בציר מתקתק
עם ג׳ינג׳ר כתוש ,בצל ירוק ואצות נורי

קיושי סלט28 .
חסה ,כרוב ,עגבנית שרי,
מלפפון וגזר ,ברוטב איולי אסייתי

טצוקומונו17 .
ירקות בתחמיץ

גיוזה ירקות  /עוף

אגרול26 .

מרק מיסו16 .
סאקה טאטאקי

אגאדאשי טופו

 2יח׳ אגרול ירקות מטוגנים,
מוגש עם צ׳ילי מתוק

סאקה טאטאקי36 .
סלמון ועירית עטופים אצה,
בטמפורה בליווי איולי ווסאבי

אדממה26 .
פולי סויה מאודים,
מוגשים בליווי מלח גס ולימון

טצוקומונו

אגרול

אדממה

וואקמה סלט

הום פרייז

צ׳ילי ווינגס

סלט שורשים

סלט נודלס

גיוזה עוף38 .

מחית פולי סויה ,אצות וואקמה,
בצל ירוק וקוביות טופו

מאגורו טאטאקי48 .
פוקי סלמון

מרק מיסו

 3כיסוני בצק במילוי עוף קצוץ ,גזר ,כרוב וג׳ינג׳ר,
צרובים עם שמן שומשום ואידוי קל,
מוגש על סלטון כרוב וגזר ברוטב חמצמץ פיקנטי

טונה אדומה צרובה עם טוגארשי,
בליווי אצות וואקמה ופונזו

פוקי סלמון39 .
קוביות סלמון ,אבוקדו ,בצל ירוק ,מלפפון על אורז סושי
ברוטב פונזו ושמן שומשום עם אורז בר פריך ושומשום קלוי

גיוזה ירקות38 .
 3כיסוני בצק במילוי תרד ,ברוקולי ,גזר וג׳ינג׳ר
צרובים עם שמן שומשום ואידוי קל,
מוגש על סלטון כרוב וגזר ברוטב חמצמץ פיקנטי

מאגורו טאטאקי

הום פרייז26 .
תפוח אדמה פריך,
מוקפץ עם צ׳ילי מתוק

צ׳ילי ווינגס39 .

מאגורו יוזו48 .

כנפיים בציפוי פריך,
מוקפצים בצ׳ילי מתוק

קוביות טונה אדומה ,פולי סויה ,בצל ירוק,
טוביקו ירוק ,ברוטב מיסו הדרים

סלט נודלס35 .
אטריות שעועית ,טמאגו ,שיטאקה,
מלפפון ,אצות וואקמה וג׳ינג׳ר
כבוש בוינגרייט שומשום

סלט שורשים39 .
ג׳וליאנים של גזר ,קולורבי וסלק טרי,
ברוטב הדרים חמצמץ ושמן שומשום,
עם בוטנים גרוסים ,שומשום קלוי ובצל ירוק

חריף

פיקנטי

צמחוני

טבעוני

ללא גלוטן

MAIN
COURSE

WOK
TO
TALK
גרין נודלס

סשימי סלט54 .

קארי גאי54 .

עליי חסה פריכים ,מלפפון ,טמאגו ,אבוקדו (בעונה),
רצועות סלמון ,טונה אדומה ומוסר ים,
ברוטב חמצמץ פיקנטי ושומשום קלוי.

חזה עוף ,פטריות שמפניון ,קישוא,
סלרי ובזיליקום ,בקארי ירוק וקרם קוקוס
מוגש בליווי אורז מאודה.

טופו  | 45עוף  | 47בקר 53
ירקות | 40
אטריות חיטה רחבות ,פטריות שמפניון ,קישוא ,בזיליקום,
נבטים ,בצל ירוק ,מוקפצים עם קרם קוקוס וקארי ירוק
בעיטור בוטנים גרוסים וכוסברה.

אש במזרח56 .

רויאל נודלס68 .

קיושי פרייז49 .

פרייד רייס47 .

אטריות ביצים ,פרגית ,בצל יבש ,בצל ירוק ,פטריות
שמפניון ,גזר ,קישוא ,פלפל חריף ,ג׳ינג׳ר ושום כתוש,
מוקפצים ברוטב מתקתק פיקנטי( .אפשרות ללא חריף)

אטריות ביצים ,רצועות בקר ,רצועות חזה אווז,
בצל יבש ,בצל ירוק ,גזר ,פטריות שמפניון וקשיו גרוס,
ברוטב מתקתק על בסיס שיזיפים.

נתחי חזה עוף מוקפצים עם בצל יבש ,פלפל אדום ,בצל
ירוק וקוביות תפוח אדמה פריכות ברוטב צ׳ילי מתוק,
מוגש בליווי אורז לבן ושומשום קלוי( .אפשרות לטבעוני)

חזה עוף ,בצל יבש ,בצל ירוק ,פטריות שמפניון ,גזר
וגמבה אדומה מוקפצים ברוטב מתקתק פיקנטי.
(אפשרות לטבעוני)

טורי סאטה64 .

סלמון מיסו69 .

סטייק פרגית ברוטב סאטה ,בליווי אורז לבן
ושעועית ירוקה מוקפצת עם שומשום קלוי.

פילה סלמון במרינדת מיסו ,בליווי אורז לבן
ושעועית ירוקה מוקפצת עם שומשום קלוי.

פאד קאפאו54 .
בשר טחון מוקפץ עם בצל יבש ,שום קצוץ ,פלפל חריף,
פטריות שמפניון ובזיליקום ,מוגש בליווי אורז לבן
וביצת עין בעיטור כוסברה( .אפשרות ללא גלוטן  /לא חריף)

פאד תאי

טופו  | 45עוף  | 47בקר 53
ירקות | 40
אטריות אורז ,גזר ,בצל ירוק ,כרוב ,ג׳ינג׳ר ושום כתושים ,ביצה
מקושקשת מוקפצים ברוטב חריף ,בליווי בוטנים גרוסים ,נבטים,
כוסברה ולימון( .אפשרות לטבעוני  /ללא גלוטן  /לא חריף)

יאקיסובה

טופו  | 45עוף  | 47בקר 53
ירקות | 40
אטריות ביצים ,פלפל אדום ,בצל יבש ,בצל ירוק,
גזר ,פטריות שמפניון וכרוב מוקפצים
ברוטב מתקתק פיקנטי.

CLASSIC
SUSHI

I/O

מאקי  8יח׳

רול צר עם אצה בחוץ
סלמון  | 25טונה אדומה  | 27דג לבן  | 24ירק 21

ריינבואו ירקות29 .

יוקו29 .

טמאגו ,מלפפון ,גזר.

מלפפון ,גזר ,עירית.

רול  8יחידות עם אורז בחוץ

הרולים מוגשים עם שומשום קלוי

ניגירי  2יח׳

אצבעות אורז עם דג או ירק
סלמון 24
טונה אדומה 28
דג לבן 24
ירק 21

SANDWICH
SUSHI

סשימי  3יח׳
דג נא
סלמון 24
טונה אדומה 28
דג לבן 24

יושי טושי29 .
בטטה ,שיטאקה ,טמאגו.

צמחוני39 .
בטטה ,אבוקדו ,שיטאקה
עטופים בשבבי טמפורה.

 4משולשי סושי
סלמון אבוקדו31 .

סלמון סקין31 .

טונה אבוקדו31 .

סלמון נא ואבוקדו.

סלמון סקין מטוגן ,מלפפון ,מיונז ועירית.

טונה אדומה ואבוקדו.

סלמון41 .
סלמון אפוי ,מיונז ,עירית,
אבוקדו ,עטופים בשבבי טמפורה.

טונה43 .

קרייזי סקין37 .

ספייסי טונה34 .

טונה אדומה ,אבוקדו ,בטטה,
עטופים בשבבי טמפורה.

סלמון נא ,סלמון סקין מטוגן,
מלפפון ,סריראצ׳ה.

טונה אדומה קצוצה פיקנטית ,עירית.

ריינבואו רול53 .
סלמון ,אבוקדו עטופים בסלמון,
טונה אדומה ,דג לבן ואבוקדו.

SUSHI
SPECIAL

סוויט ספייסי סלמון51 .

סלמון גריל44 .

סלמון קצוץ פיקנטי ,אבוקדו ,עירית ,עטופים
סלמון צרוב ברוטב ספייסי מיונז וטריאקי.

סלמון אפוי ,אבוקדו ,טמאגו ,שיטאקה,
עטופים בטטה ושבבי טמפורה.

ספיישל סלמון סקין43 .

בום מוסר48 .

במבה רול44 .

סלמון סקין מטוגן ,מיונז ,מלפפון ,עירית,
עטופים בסלמון ואבוקדו עם רוטב טריאקי.

דג לבן ,עירית ,כוסברה ,עטופים אבוקדו ברוטב
ספייסי מיונז ,קוביות לימון וצ׳ילי חריף.

סלמון אפוי ,סקיפי ,בטטה ,קנפיו,
עטופים בשבבי טמפורה.

קראנצ׳י טונה38 .

סלמון טאטאקי42 .

קטרפילר39 .

טונה אדומה ,מלפפון ,גזר,
עטופים שבבי טמפורה.

מלפפון ,טמאגו ,שיטאקה ,עטופים סלמון צרוב
ברוטב ספייסי מיונז וצ׳ילי חריף.

סלמון אפוי ,מלפפון ,גזר עטופים
אבוקדו ברוטב טריאקי.

סאנרייז53 .
סלמון ,מלפפון ,עירית מעל סלט ספייסי
סלמון ,קוביות לימון ועירית קצוצה.

יאסיי38 .

ספיישל קראנצ׳י טונה43 .

פילדלפיה סטייל42 .

שיגרה38 .

טמאגו ,אבוקדו ,מלפפון
עטופים שבבי טמפורה.

טונה אדומה ,סרירצ׳ה ,עירית ,שבבי טמפורה
עטופים אפונת וואסבי גרוסה.

סלמון ,מלפפון ,עירית,
מטוגנים בטמפורה ופנקו (רול חם).

בטטה ,שיטאקה ,טמאגו ,עטופים
אבוקדו ברוטב טריאקי.

COMBINATIONS

SOUP
שויו ראמן57 .
ציר עוף ,כרישה וג׳ינג׳ר,
בתיבול סויה סאקה ,עם אטריות
חיטה דקות ,רצועות פרגית,
ביצה רכה ,נבטים ובצל ירוק.

צמחונית89 .

( 24יחידות)
 8יח׳ יאסיי
 8יח׳ שיגרה
 8יח׳ מאקי מלפפון גזר

אודון ירקות42 .
אטריות חיטה רחבות ,פטריות
שמפניון ,קישוא ,גזר ,נבטים
ובצל ירוק בציר מתקתק.
* תוספת ביצה עלומה 6

קלאסית81 .
( 24יחידות)
 8יח׳ סלמון אבוקדו
 8יח׳ ספייסי טונה
 8יח׳ מאקי מלפפון גזר

סאקה טקה99 .
( 20יחידות)
 8יח׳ סלמון אבוקדו
 8יח׳ ספייסי טונה
 2ניגירי טונה
 2ניגירי סלמון

אודון דגים48 .
 6יח׳ סלמון 6 ,יח׳ מוסר,
אטריות חיטה רחבות ,פטריות
שמפניון ,קישוא ,גזר ,נבטים
ובצל ירוק בציר מתקתק.
* תוספת ביצה עלומה 6

אפויים114 .
( 24יחידות)
 8יח׳ פילדלפיה סטייל
 8יח׳ קטרפילר
 8יח׳ במבה רול

KIDS

משפחתית199 .
זוגית 164 .A

נודלס ילדים39 .

שניצלונים וצ׳יפס39 .

רייס קידס39 .

אטריות ביצים מוקפצות
עם נתחי עוף ברוטב מתקתק.

חזה עוף בפנקו פרוס לרצועות
עם צ׳יפס אמריקאי.

אורז מוקפץ עם קוביות גזר,
קישוא ונתחי עוף ברוטב מתקתק.

( 36יחידות)
 8יח׳ סלמון סקין
 8יח׳ סוויט ספייסי סלמון
 8יח׳ ריינבואו ירקות
 4יח׳ סנדוויץ׳ צמחוני
 4יח׳ מאקי טמאגו
 4יח׳ מאקי טונה אדומה

זוגית 178 .B

( 36יחידות)
 8יח׳ יושי טושי
 8יח׳ יאסיי
 8יח׳ קראנצ׳י טונה
 8יח׳ ריינבואו
 4יח׳ סנדוויץ׳ סלמון

( 58יחידות)
 8יח׳ ספיישל קראנצ׳י טונה
 8יח׳ ספיישל סלמון סקין
 8יח׳ יאסיי
 8יח׳ יוקו
 8יח׳ סלמון טאטאקי
 8יח׳ במבה רול
 8יח׳ מאקי בטטה
 2יח׳ ניגירי טמאגו

DRINKS
קוקטיילים

סאקה יין אורז יפני
סאקה חם 120מ״ל
סאקה חם 250מ״ל
גו'זן וויט גונמאי גינגו' 180מ"ל (קר)
בורן גו'נסוי גו'נמאי 300מ"ל (קר)

28
49
48
105

מוחיתהירוק

39

תמצית לואיזה ונענע,
רום ,נענע ולימון

וויסקי קמומיל

42

תמצית קמומיל ,לימון,
וויסקי ולימונדה

הים תיכוני

בירות
קירין (יפן)  250מ״ל
סאפורו (יפן)
סינגה (תאילנד)

תמצית לואיזה ונענע,
ערק ,נענע ולימון

21
29
29

אומפון שפריצ׳

42

ליקר שזיפים וסודה

פידג׳ אייס

42

פידג׳ תאנים ,לימונדהֿ,
נענע ופולי פירות יער

שיכר יפני
יוזו סאקה
בני קיקוסוי אומשו שיכר שזיפים

36

29
132 32

אלכוהול
מרטיני ביאנקו
קמפרי
קוורבו גולד
פרנו
ערק עלית
וויסקי יאמזקורה (יפני מסורתי)
ג׳יימסון
פידג׳

16
22
16
22
17
14

28
32
38
38
28
38
34
28

109 32
117 32

ייינות אדומים
קברנה סוביניון

חליטות תה  100%טבעי
מוגש חם  /קר עם לימון ונענע

31
31

לואיזה  -נענע  /קמומיל
31
14

שתיה קלה

יינות לבנים
שרדונה
גוורצטרמינר

שתיה חמה
אספרסו קצר  /ארוך
תה ירוק  /נענע
פקעות תה יסמין  /אפרסק  /פירות אדומים

9
14

109 32

קולה  /קולה זירו  /ספרייט  /ספרייט זירו
בירה שחורה
לימונדה
לימונענע גרוס
תפוזים  /תפוחים  /ענבים
מינרלים
סודה

12
12
12
18
12
10
10

31

