ראשונות
מגורו ניגירי 60
אצבעות אורז ,טאטאקי טונה אדומה ,כבד אווז ונגיעות טריאקי 6 .יח׳
ג’ין בינג 62
חזה אווז בבישול סו-ויד ,צרוב בחמאה .מוגש לצד פנקייק מנדרין ,עשבי תיבול ,מלפפון ,נבטים,
בצל ירוק ורוטב תפוזים סיני
מקסיקן טונה 56
קרפצ׳יו טונה אדומה על טורטיה קריספית צרובה בחמאה ,רוטב איולי אנשובי ,פלפל ירוק חריף,
זיתים שחורים ,עגבניות שרי ועלי מיקרו
אינדו סינטה 60
רצועות סינטה צלויות על גריל ,מוגשות לצד צ׳יפס מושלם ורוטב טופי אינדונזי
נאמס 56
ספרינג רול ויאטנמי במילוי חזה עוף ,ירקות ואטריות זכוכית .חסה אייסברג ,עלים טריים,
רוטב צ׳ילי וקרמל דקלים (הרוטב מכיל פיש סוס)  4יח׳
פאני פורי צמחוני 42
כדורי בצק פריכים במילוי תבשיל חומוס ,תרד ,חלב קוקוס ,צ’אטני נענע וכוסברה ויוגורט מתובל.
מוגש על שבבי ביסלי הודי 4 .יח’
פאני פורי ספייסי סלמון 44
מעטפת בצק פריכה במילוי ספייסי סלמון ,רוטב לאסי כוסברה וביסלי חומוס הודי 3 .יח׳
אגאדשי טופו 46
קוביות טופו פריכות ברוטב חם על בסיס סויה ודאשי עם צנון ,נמקו ,ג׳ינג׳ר ,שומשום לבן ,בצל ירוק
ואצת נורי
פופקורן שרימפס 50
קוביות שרימפס בטמפורה עטופות באיולי יוזו ,צ’ילי ושבבי עירית

סלטים
סלט הדרים קייצי 42
סלסולי גזר וסלק ,נענע ,בזילקום ,כוסברה ,פלחי הדרים ושקדים ברוטב פונזו הדרים וטופי לבן
סלט כרוב קריספי 44
כרוב לבן וסגול ,טורטייה קריספית ,רצועות עוף קריספי ,עגבניות שרי ,כוסברה ושומשום שחור,
ברוטב בוטנים וקרמל
סלט אטריות סובה 42
אטריות סובה ,כרוב סגול ,גזר ,עגבניות שרי ,מלפפון ,נבטים ,בצל ירוק ,כוסברה ,אפונת וואסבי
ושומשום שחור .ברוטב גומא יפני
סלט כרובית 42
כרובית קצוצה ,מלפפון ,סילקורניה ,גרגר נחלים ,בזיליקום ,נענע כוסברה ואגוזי לוז קלויים.
ברוטב צ׳ילי ולמון גראס.
סלט בס טמפורה 46
פילה בס בציפוי טמפורה פריכה ,נענע ,בזיליקום ,כוסברה ,עגבניות שרי ,פפאיה ,צנונית ובצלי
שאלוט .ברוטב פיש סוס ,צ׳ילי אדום פיקנטי ולימון

מרקים
קרם תירס יפני (חלבי) 32
מרק תירס יפני ,כפיר ליים ,למון גראס ,פלפל אנגלי
טום ים 54
מרק תאילנדי פיקנטי על בסיס חלב קוקוס ולמון גראס ,מוגש עם עגבניות שרי ,פטריות ,בצל ירוק
וכוסברה בתוספת שרימפס ,קלאמרי ומולים /עוף ואטריות זכוכית /טופו ואטריות זכוכית
ראמן 60
ציר עוף מושחם ,פרוסות אווז קונפי ,אטריות ראמן ,ביצה רכה ,בצל ירוק ,פאק צ׳וי ואצת נורי
מיסו לבן 36
דאשי ,קוביות טופו ,פטריות נמקו ,בצל ירוק ואצות ווקאמה.

באן

לחמניות מאודות במילויים משתנים 2 .יח׳

פורטבלו באן 44
פיטריית פורטבלו בטמפורה ,טריאקי מעושן ,שעועית תאילנדית ,בצל סגול ודייקון
קריספי צ'יקן באן 46
חזה עוף בחמאת בוטנים ומיסו לבן בציפוי קריספי ,איולי יוזו ווסאבי ,חסה אייסברג
ומלפפון קימצ'י
מיט באן 48
בשר בקר בבישול ארוך ,איולי יוזו ווסאבי ,חסה אייסברג ומלפפון קימצ׳י

גיוזה

( 4יח׳)

גיוזת כרוב ותרד 46
כיסוני בצק צרובים בחמאה ,במילוי כרוב ותרד חלוטים בתיבול ג’ינג’ר ושמן שומשום
דמפלינג שפונדרה 48
כיסוני בצק בקרסט פריך ,ממולאים בבשר בקר בבישול ארוך ,כרוב ,בצל ושאוסינג
גיוזה שרימפס 48
כיסוני בצק אורז צרובים בחמאה ,במילוי שרימפס חלוט
גיוזה פרגית 48
כיסוני בצק צרובים בחמאה ,במילוי פרגית ,כרישה ,ג‘ינג‘ר ,בצל ירוק ושמן שומשום

רובטה יאקי

גריל יפני מסורתי  2יח׳

יקיטורי סלמון 52
בזיגוג מיסו ופירה תפוח אדמה
יקיטורי טונה וכבד אווז 62
קוביות טונה וכבד אווז לצד פירה מעושן ופטריית פורטובלו צלוייה
יקיטורי חזה אווז 52
פרוסות חזה אווז לצד רוטב תפוזים סיני ופירה מעושן
יקיטורי צ’יקן טיקה 50
פרגית בתערובת תבלינים הודית ,לצד פירה מעושן וצ‘אטני כוסברה וקוקוס
יקיטורי דניס 50
בזיגוג טארה גלייזד ,לצד פירה מעושן

ווק
קארי דאן 60/64
אטריות ביצים עם טופו /עוף /סינטה /שרימפס בקארי אדום חריף וחלב קוקוס ,בוטנים ,בצל ירוק
וכוסברה
צ'יקן /טופו קשיו 62
נתחי חזה עוף בציפויי קריספי עם קשיו ,בצל ,פלפלים בשלושה צבעים ,פטריות ,נבטים וברוקולי,
מוגש עם אורז מאודה
פאד תאי 60/64
אטריות אורז עם טופו /עוף /סינטה /שרימפס ,חביתה ,נבטים ,בצל ירוק ,כרוב לבן ,בוטנים
גרוסים וכוסברה ברוטב פיש סוס ,תמרינדי אדום ואוייסטר סוס
פאד-סיו 60/64
אטריות אורז בסויה שחורה עם טופו /עוף /סינטה ,בצל ירוק ,ברוקולי ,שאלוט ,פטריות ,פאק צ'וי,
חביתה ,כוסברה ,שבבי קוקוס קלוי ובוטנים
מסאמן קארי 60/64
תבשיל ארומטי של חלב קוקוס ושמנת עם טופו /עוף /סינטה /שרימפס ,נצרי במבוק ,פטריות,
בזיליקום ועלי כפיר ליים ,מתובל בקארי תאילנדי חריף .מוגש עם אורז מאודה

עיקריות
באטר צ׳יקן 68
פרגית צלויה על גריל רובאטה ,ברוטב עשיר של חמאת עגבניות ,תערובת תבלינים הודית,
יוגורט וכוסברה .מוגש עם נאן הודי ואורז מאודה
קאנג קארי 86
פילה דניס ברוטב חלב קוקוס וקארי צהוב ,שעועית תאילנדית ,כרובית וקוביות תפוחי אדמה.
מוגש עם באן צ’אטני קוקוס וכוסברה
נאם טוק סינטה 74
רצועות סינטה ,שלושה סוגי בצלים ,פאק צ׳וי ,מלך היער ושיטאקה.
ברוטב סויה שחורה ,פפריקה מעושנת וצ׳יפוטלה .מוגש על אורז מאודה
פילה סלמון/דניס מיסו גלייזד 92/96
פילה סלמון /דניס בזיגוג מיסו ,בייבי פאקצ׳וי ,פאק-בונג ושיטאקה .מוגש בתוספת פירה

מנות ילדים
פיש & ציפס 52
נתחי בס בציפוי טמפורה פריכה  ,ציפס בטטה ורוטב טרטר
בטטה טמפורה 42
רצועות בטטה בטמפורה .מוגש עם רוטב חמוץ-מתוק בייתי
צ'יקן ליטל 46
שניצלוני חזה עוף בציפוי קריספי לצד אורז מאודה /פירה ,עם קטשופ בצד
קיד נודלס 24 /46
אטריות ביצים עם חזה עוף וחביתה ברוטב סויה מתקתק ואוייסטר סוס
(ניתן להזמין חצי מנה  -בייבי נודלס)

סושי

אינסייד אאוט
רול צמחוני 40
אבוקדו ,מלפפון ,גזר ,אושינקו וקנפיו בציפוי שומשום שחור
קריספי שימאצ'י רול 42
פטריות שימאצ'י מטוגנות ,בטטה בטמפורה ואבוקדו בציפוי שבבי בטטה
רול בטטה קריספית 40
בטטה בטמפורה ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה
אספרה רול 44
אספרגוס ,אבוקדו ,מלפפון ,בצל ירוק וגבינת שמנת בציפוי שומשום שחור
סלמון ואבוקדו רול 46
סלמון ואבוקדו בציפוי שומשום שחור
אלסקה רול 50
סלמון ,אבוקדו וגבינת שמנת בציפוי שומשום שחור
ספייסי אספרגוס רול 50
שרימפס חלוט ,אספרגוס ,אבוקדו ,ספייסי מיונז וטוביקו ,עטוף בשבבי נורי
פרפל ריין 54
ספייסי יילוו טייל ואבוקדו בציפוי סלק קראנץ'
גולדן רול 50
ספייסי סלמון ,אבוקדו וחסה בציפוי שבבי בטטה
פיש אנד צ'יפס רול 50
בס בטמפורה ,ספייסי מיונז ,מלפפון ובצל ירוק בציפוי שבבי בטטה .מוגש עם רוטב טרטר
ספייסי טונה רול 52
ספייסי טונה ,שבבי טמפורה ומלפפון בציפוי שומשום שחור
אונאגי רול 54
צלופח ,מלפפון וקנפיו בציפוי אבוקדו ורוטב טריאקי מעל
שרימפס טמפורה רול 52
שרימפס טמפורה ואבוקדו בציפוי סלמון ואבוקדו
בלק אנד וויט 50
טונה אדומה ,בצל ירוק ומלפפון בציפוי שומשום שחור

מיוחדים
מיזומי רול 54
אספרגוס ,אבוקדו ושיטאקי ,עטופים בסשימי בס ,טונה  ,אבוקדו וסלמון .מקושט באיולי ווסאבי
קרייזי רול 54
סלמון ,אבוקדו ,גבינת שמנת ובצל ירוק בציפוי סלמון ושבבי טמפורה 8 .יח'
קראנץ' רול 54
ספייסי טונה ,שבבי טמפורה ואבוקדו עם ספייסי טונה וטוביקו מעל 8 .יח'
אאוט אוף קונטרול 54
ספייסי טונה ושבבי טמפורה בציפוי אבוקדו ,טונה ושבבי טמפורה 8 .יח'
סמוראי שרימפס רול 54
ספייסי שרימפס מתובל ביוזו ובלסמי מצומצם ,אושינקו ,קנפיו ,מלפפון ואספרגוס .עטוף באבוקדו,
טוביקו וקרם מוסלין שרימפס 8 .יח׳
טונה אורוגולה 46
סשימי טונה במילוי ממרח אבוקדו ,עלי אורוגולה וצלפים 4 .יח'
סאקה אבי רול 54
סלמון אפוי ,ספייסי מיונז ,שרימפס מאודה ,אבוקדו וחסה ,בציפוי שבבי טמפורה 8 .יח'
סאקורה רול 54
שרימפס טמפורה ,ספייסי טונה ,אבוקדו ומלפפון בציפוי טוביקו 8 .יח'
טוויסטר מאקי 56
צלופח ואבוקדו בציפוי סאשימי סלמון ,טוביקו ובצל ירוק 6 .יח'
סקוור'ס 48
ספייסי טונה ,פלפל חריף ונגיעה של רוטב סריראצ'ה חריף על מצע קוביות אורז קריספי 4 .יח'
סלמון סקין רול 54
סלמון סקין ,אספרגוס ומלפפון .עטוף בסלמון צרוב ,שבבי טמפורה וטריאקי מקורמל 8 .יח׳
ניהון רול 56
סלמון ,אבוקדו וטוביקו ווסאבי ,עטוף בסלמון צרוב ,ספייסי מיונז ,פרוסות לימון ובצל ירוק 8 .יח'
טייגר רול 56
אבוקדו ,מלפפון ,בצל ירוק וגבינת שמנת ,עטוף בסלמון בפנקו ופסי טריאקי 8 .יח'

מאקי

רול צר במילוי אורז סושי ודג /פרי ים /ירק 6 .יח'

אבוקדו/מלפפון/בצל ירוק 28
טמאגו 28
חביתה יפנית ומלפפון
סלמון ואבוקדו 34
טונה אדומה ובצל ירוק 36
שרימפס מאודה ומלפפון 34
שרימפס טמפורה 34
סלמון חם 36
מאקי סלמון ואבוקדו מטוגן בטמפורה עם רוטב טריאקי מעל
בטטה חם 34
מאקי בטטה ואבוקדו מטוגן בטמפורה עם רוטב טריאקי מעל

ספיישל גונקאנמאקי

סירות קטנות ממולאות באורז ודג 2 .יח'
סלמון וולקנו 36
כדורי ארז עטופים בסשימי סלמון ,במילוי ספייסי סלמון עם קוביות אבוקדו מעל
גרין דראגון 36
כדורי אורז עטופים בסשימי אבוקדו ,במילוי ספייסי סלמון ושבבי טמפורה מעל
טונה וולקנו 38
כדורי אורז עטופים בסשימי טונה ,במילוי ספייסי טונה ושבבי טמפורה מעל
הוריקן 42
מלפפון במילוי ספייסי טונה עם טמפורה קראנצ' וסריראצ'ה חריף מעל 4 .יח'

סנדוויץ' סושי

אצה עטופה באורז סושי ,במילוי דג/ירק בחיתוך סנדוויץ'  4יח׳

סנדוויץ' סלמון ואבוקדו 44
סלמון ואבוקדו בציפוי שומשום שחור
סנדוויץ׳ ספייסי סלמון 44
ספייסי סלמון ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה
סנדוויץ׳ ספייסי טונה 46
ספייסי טונה ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה
סנדוויץ' צ'יז 45
סלמון ,אבוקדו וגבינה צהובה מטוגן בטמפורה עם רוטב טריאקי מעל

נגירי

אצבעות אורז ועליהן דג/פרי ים/ירק 2 .יח'

נגירי אבוקדו 26
		
נגירי טמאגו 26
נגירי בס 26
		
נגירי סלמון 30
נגירי טונה אדומה 32
		
נגירי יילוו טייל 34
		
נגירי שרימפס מאודה 32
		
נגירי צלופח 38

סשימי

פילה דג נא בחיתוך עבה/דק 6/3 .יח'

סשימי בס 42
סשימי סלמון 44
סשימי טונה אדומה 46
		
סשימי יילוו טייל 48

קומבינציות
קומבינציה  17 vegיח' 78
אינסייד אאויט צמחוני  4יח' ,טריקולור  4יח' ,מאקי טמאגו ומלפפון  3יח' ,מאקי מלפפון,
גזר ואושינקו  3יח' ,שיפוד מאקי ירקות מטוגן (קנפיו ,אבוקדו וגזר)
קומבינציה  12 singleיח' 78
אינסייד אאוט סלמון אבוקדו  4יח' ,מאקי טונה ובצל ירוק  3יח' ,מאקי שרימפס טמפורה  3יח',
נגירי סלמון  ,1נגירי טונה 1
קומבינציה  20 doubleיח' 116
פוטומאקי ריינבו  4יח' ,אינסייד אאוט סלמון אבקדו  4יח' ,מאקי טונה ובצל ירוק  3יח',
סנדוויץ' ספייסי סלמון  4יח' ,מאקי סלמון אבוקדו  3יח' ,נגירי סלמון  ,1נגירי בס 1
קומבנציה קריספית  13יח' 84
אינסייד אאוט שרימפס טמפורה בציפוי שבבי טמפורה  4יח' ,פיש אנד צ'יפס רול  4יח',
פוטומאקי סלמון חם  2יח' ,מאקי סלמון חם  3יח'
קומבינציה ספיישל  21יח' 169
סשימי טונה  2יח' ,סשימי סלמון  2יח' ,סשימי בס  2יח' ,גולדן רול  4יח',
שרימפס טמפורה רול  4יח' ,סנדוויץ' צ'יז  4יח' ,כדורי נגירי  3יח'

