סאשימי דג ים  -פסטו בזיליקום תאילנדי ,קולורבי
מוחמץ ,שמן זית וקרמל סויה …₪ 62 ….……..

מנות ביניים ומאודים

מנות פתיחה
לחמניות מאודות ₪ 14 ...................................
חמוצים ₪ 18 ...............................................
פאני פורי – טרטר דג ים עטוף בקונכיה פריכה
 14 ....................................................ליח׳ ₪

מנות ראשונות וסלטים
נאמס – ירקות עטופים בדף אורז קוראני מטוגן
 2יח׳  3 / ₪ 32 ...................יח׳₪ 42 ..................
נאמס פרגית – פרגית במרינדה אסיאתית
וירקות עטופים בדף אורז קוראני מטוגן
 2יח׳  3 / ₪ 42 ...................יח׳₪ 56 ..................
סום טאם – פאפייה בוסר ,שרי ,בוטנים וירוקים
ברוטב על בסיס נאם פלה ₪ 38 ..................
אוישי טוקיו – מלפפון ,בצל סגול ושומשום
קלוי ברוטב חמאת בוטנים ₪ 38 ...................

סלט חסות – ויניגרט יפני ,בצל מוחמץ ושקדים
₪ 38 ....................................................
בתוספת עוף או טופו ₪ 46 ................................
נאם טוק  -איטריות שעועית ,שייטל במרינדה
אסיאתית ,בוטנים ,בצל וירוקים ברוטב פסטו
בזיליקום תאילנדי ……₪ 52 ..…….............
יאם פלה  -פילה דג ים מטוגן ,תירס ,תפוח ,בצל
סגול וצ׳ילי מוחמץ…₪ 54 .…………...........

דגים נאים
טרטר דג ים – תירס מתוק שרוף ,צ׳ילי מוחמץ,
איולי חרדל ,בצלים וסרירצ׳ה ביתי ₪ 62 .…....
טטאקי טונה – טונה צרובה בקראסט פקאן ,ירקות
מוקפצים בקרמל סויה ……₪ 62 ……….....

באן טופו – טופו במרינדת מיסו לבן ,ירוקים,
בצל ומלפפון חמוץ ₪ 38 ..............................
אופציה למנה וחצי ₪ 52 ....................................
באן דג – דג מטוגן ,איולי בזיליקום ,ירוקים
בתיבול תאילנדי ₪ 42 ................................
אופציה למנה וחצי ₪ 56 ....................................
באן בקר – בבישול ארוך ,איולי חרדל ,מלפפון
ובצל מוחמצים ₪ 44 ...............................
אופציה למנה וחצי ₪ 58 ...................................

מנות עיקריות ומוקפצים
קיוטו נודלס – אטריות ,ירקות ובוטנים ברוטב
מתוק יפני ₪ 52 .......................................
בתוספת טופו  / ₪ 60 ...בתוספת עוף ₪ 62 ...
בתוספת בקר  / ₪ 64 ...בתוספת סלמון ₪ 66 ...
פאד תאי – אטריות אורז וירקות ,ביצה ,בוטנים
וכוסברה ₪ 54 ........................................
בתוספת טופו  / ₪ 62 ...בתוספת עוף ₪ 64 ...
בתוספת בקר  / ₪ 66 ...בתוספת סלמון ₪ 68 ...
תבשיל קארי אדום – אורז בסמטי וירקות ₪ 56 ....
בתוספת טופו  / ₪ 64 ...בתוספת עוף ₪ 66 ...
בתוספת פילה לברק ₪ 78 ..................................
שניצל מא – מוגש עם סלטון חסות ,אורז ומתבלים
₪ 68 ...........................................................
פאד קפאו  -בקר טחון על אורז עם ירקות
וביצת עין (מנה פיקנטית) ₪ 72 ............
לברק מטוגן – ירקות ומטבלים בהרכבה אישית
₪ 117 .........................................................

מנות ילדים
שניצל ילדים עם אורז ₪ 45 ..........................
שניצלוני דג עם אורז ₪ 45 ...........................
מוקפץ ילדים ברוטב מתקתק ₪ 45 ...............

סושי

מאקי
סלמון אבוקדו ₪ 22 ......................................
טונה וקרמל סויה ₪ 24 .................................

גו – טונה אדומה ,גזר ,מלפפון וקנפיו בציפוי
טונה ,קריספי ג׳ינג׳ר וקרמל סויה ₪ 54 ..........
עלמא רול – מלפפון ,אננס ,בצל ירוק ודג ים
משתנה בציפוי יילו טייל ,פלפל שאטה וקריספי
שאלוט ₪ 56 ................................................

קומבינציות

מאקי טופו – בצל ירוק ואצות וואקמה ₪ 20 ....

טבעונית  -סאן ומאקי טופו ₪ 57 .....................

ספייסי טונה – מלפפון שאטה וליים ₪ 24 .......

ורודה – רוקו ,מאקי סלמון 2 ,יח׳ ניגירי סלמון
₪ 64 ...........................................................

דג לבן  -ספייסי מיונז ואספרגוס ₪ 28 ............

המטוגנים
איצ׳י –  I/Oסלמון בטמפורה ,אבוקדו ,בטטה
₪ 38 ...........................................................
אופציה טבעונית – בטטה ,אבוקדו ,בצל ירוק
₪ 34 ...........................................................

אדומה – גו ,מאקי טונה 2 ,יח' ניגירי טונה
₪ 78 ...........................................................
זהב – איצ'י ,ני ,נינג'ה רול ₪ 82 .....................
לבנה – האצ׳ ,מאקי דג לבן 2 ,יח׳ ניגירי דג לבן
₪ 88 ...........................................................
מא – סמוראי ,רוקו ,האצ' ₪ 124 ....................

ני – אספרגוס ,בזיליקום ,מלפפון ,בצל ירוק,
מלפפון ,סלמון נא ₪ 36 ................................

למביני עניין – שי ,עלמא ,סמוראי ₪ 126 ........

נינג'ה רול – אספרגוס בטמפורה וספייסי
טונה ₪ 34 ...................................................

ניגירי
זוג ניגירי לבחירה :

אינסייד אאוט

סלמון – גלייז מיסו ועירית ₪ 20 ......................

סאן – גזר ,מלפפון ,אבוקדו ,בצל ירוק ₪ 32 ...

טונה אדומה – קרמל סויה עירית וקריספי ג'יגנג'ר
₪ 24 ...........................................................

קיו – סלמון ,מלפפון ,אבוקדו ,בצל ירוק ₪ 38 ...
שי – תפוח עץ ,בצל ירוק ,סלמון ,מלפפון וספייסי
מיונז ,פקאן ,עירית ואיולי חרדל ₪ 40 .............
אופציה טבעונית – תפוח עץ ,בצל ירוק ,מלפפון
פקאן ,עירית ₪ 36 ........................................
ג'יו – אבוקדו ,מלפפון ,בצל ירוק  ,טרטר סלמון
₪ 46 ...........................................................
רוקו – סלמון ,אבוקדו ובטטה בציפוי סלמון צרוב,
טריאקי ,קריספי בטטה ועירית ₪ 46 ..............
האצ׳– סלמון ,גזר ,אבוקדו ובצל ירוק בציפוי דג
ים משתנה ,צ׳ילי אדום ₪ 52 .........................
סמוראי רול – ספייסי טונה ,אספרגוס
ומלפפון בציפוי טונה אדומה ₪ 52 ...............

דג לבן – עירית וקרמל סויה ₪ 24 ..................
ניגירי משולש –  1יח' מכל סוג ₪ 32 ...............
ניגירי משושה –  2יח' מכל סוג ₪ 54 ..............

סושי בהרכבה
סלמון  2 +סוגי ירקות  3 /סוגי ירקות ₪ 34 ............
ירקות לבחירה  -אבוקדו ,אספרגוס ,תפוח ,גזר,
מלפפון ,טופו ,בצל ירוק ,בזיליקום ,בטטה
רול דג לבן  / ₪ 36 ...רול טונה אדומה ₪ 40 ...
מעטפת סלמון  / ₪ 10 ...מעטפת דג לבן ₪ 12 ...
מעטפת טונה אדומה ₪ 10 ...........................

