DESSERTS
25
עוגת ביסקוויטים ביתית

שכבות ביסקוויטים בקרם וניל בציפוי עדין של
גנאש שוקולד חלב ושבבי קוקוס

עוגת שוקולד טבעונית

שכבות נוגט קריספי ,קרם שוקולד בלגי וגנאש
שוקולד מריר

כדור מנגו

כדור מנגו

כדור קרם מנגו ,קרם שוקולד לבן ומרנג קוקוס,
עטוף בקולי מנגו

sake

Nigori
בקבוק ( 375מ"ל)97...............
סאקה לבן ,לא מסונן .השמרים
והאנזימים עוד חיים ונושמים.
סאקה נעים ,עשיר ,דומיננטי
עם טעמים חזקים

Jozen Mizuno
בקבוק ( 180מ"ל)45...............
סאקה סופר פרמיום .יבש
מעודן עם ארומות רעננות.
מושלם להתנסות ראשונה עם
עולם הסאקה

1i1

על האלכוהול

i

Shirataki
קנקן קר/חם ( 180מ"ל) 30.....
פרימיום סאקה .פרחוני ונעים,
שופע בארומות עשירות ,נדיב
ומלא עם מתיקות עדינה

Tokubetsu
בקבוק ( 720מ"ל)210.............
מיץ אורז שהוספה לו כמות
קטנה של אלכוהול מזוקק -
מקביל ליין שולחני

יינות לבנים

tamano hikari
בקבוק ( 300מ"ל)80...............
סאקה אולטרה פרימיום .יבש,
עשיר ופירותי ,בעל גוף מלא
עם ניחוחות של אפרסק ,אגס,
ותפוח
Beni Kikusui
ליקר/שנדי שזיפים34/38.......
שיכר שזיפים על בסיס סאקה
yuzu sake
ליקר 25....................................
 100%ליקר הדרים יפני סחוט,
חמוץ מתוק ומרענן .מתאים
לפתיחת הארוחה או לקינוח

יינות אדומים

דלתון  Dשרדונה
(ישראל) פירותי וקייצי38/144............................

דלתון  ,ESTATEמרלו
(ישראל) חלק וקטיפתי 38/144............................

שאבלי ,גוטרו
(צרפת) אלגנטי ומורכב186...................................

דלתון  ,ESTATEקברנה
(ישראל) בשל ועסיסי38/144..............................

גוורצ'
(ארה"ב) יין לבן חצי מתוק ,חצי יבש32/122......

אלאמוס ,מלבק
(ארגנטינה) עשיר ופירותי32/122........................

יינות מבעבעים

קאווה ,מיגל דה מארצ'
(ספרד) רענן ואלגנטי29/110..............................

בירה

קירין (בירה יפנית)25/29...........
גולדסטאר לא מסונן 26...............
טובורג רד בקבוק 26.....................
אסהי בקבוק 32..............................
ליפטמנס  -בירת דובדבנים 26...

למברוסקו אדוםRIUNITE ,
(איטליה) פירותי ומתקתק106................................

שתיה קלה

מים מינרלים 11..............................
מים בטעמים 12.............................
סודה 9...............................................
סאן פלגרינו 11/25.......................
לימונדה/תפוזים 13.......................
סיידר צלול 12................................
פיוז טי אפרסק 12.........................
קולה/ד.קולה/זירו
ספרייט/ד.ספרייט/פנטה 12.......

שתיה חמה

קנקן חליטת תה זוגי 23.................
תה יפני  /תה ירוק ואורז
קלוי  /תה יסמין  /תה פריחת
הדובדבן
תה/תה עם נענע 12.......................
אספרסו 9/11/13........................
הפוך 12............................................
אמריקנו 14......................................

LUNCH MENU

כדור גלידה

וניל  /תה ירוק  /סורבה פירות העונה

תפריט עסקיות
בימים א׳-ה׳
12:00-17:00

עסקית סושי

SUSHI

LUNCH
49
לפתיחה
מרק מיסו  /סלט הבית

רול סושי לבחירה

 8יח׳

רול טבעוני  - I/Oשלושה ירקות לבחירה
קליפורניה  - I/Oמקל סרטן ,אבוקדו ושומשום
סלמון אבוקדו  - I/Oסלמון ואבוקדו במעטפת
אבוקדו ושומשום

מנה עיקרית לבחירה
קאנסה ניקו59...............................................................
רצועות בקר ,בצלים ,פטריות וקריספי שום.
ברוטב פלפלים מעושנים *מוגש בצלחת
קדרת קארי 63...............................................................
קוביות סלמון מבושלות בתבשיל קארי ,חלב
קוקוס ,ירקות ,קאשיו ועשבי תבלין* .ניתן להזמין
עם טופו  48ש"ח ,עוף  54ש"ח ,שרימפס
וקלמארי  58ש"ח *מוגש בצלחת
טוריניקו 52.....................................................................
נתחי עוף פריכים ,בצלים ,גמבה ,ברוקולי,
כוסברה ,בזיליקום ,בוטנים ורוטב דגים
*מוגש בצלחת
*צ'יקן קאטסו 55.........................................................
רצועות חזה עוף בציפוי פנקו
*סטייק סלמון 78.......................................................
פילה סלמון
*מוגש בכלי מסורתי יחד עם ירקות בטמפורה
ואורז לבן  /אורז שום

עסקית מוקפצים

stir
fried
באן  -לחמניה מאודה ,בשר שפונדרה מפורק,
ירקות כבושים ,מיונז יפני וצ'ילי חריף * .ניתן
להזמין עם עוף פריך מטוגן  /טופו מטוגן
ספרינג רול  -ספרינג רול ירקות מטוגן במעטפת
פריכה .מוגש עם רוטב צ'ילי יוזו ובצל ירוק
אדממה  -פולי סויה מאודים עם מלח גס
אגדאשי טופו  -קוביות טופו מטוגנות בציפוי
פריך ברוטב דאשי ,בצל ירוק ובוניטו ( ניתן
להזמין טבעוני)
ייסאי טמפורה  -מבחר ירקות בטמפורה -
ברוקולי ,כרובית ,בטטה וקישוא

קומבינציות

לפתיחה
מרק מיסו  /סלט הבית

 2רולים לבחירה
אוסקה צמחוני  -טמאגו ,אבוקדו ומלפפון,
עטוף בבטטה ורוטב טריאקי ( ניתן להזמין
טבעוני)
סלמון אבוקדו  - I/Oסלמון ואבוקדו במעטפת
אבוקדו ושומשום
טונה אבוקדו  - I/Oטונה ואבוקדו
עטוף בשבבי בטטה
בוז'ולה  -סלמון סקין ,מלפפון ומיונז ,עטוף
בסלמון ,אבוקדו ורוטב טריאקי
אוסקה  -סלמון ,טמאגו ,אבוקדו ומלפפון ,עטוף
בבטטה ורוטב טריאקי
שרימפס טמפורה  -שרימפס בטמפורה ,אבוקדו
ומלפפון ,עטוף בשבבי טמפורה ורוטב טריאקי
סלמון טמפורה  -סלמון בטמפורה ,אבוקדו
ומלפפון ,עטוף בשבבי טמפורה ורוטב טריאקי
פילדלפיה סושי מטוגן  -סלמון ,גבינת שמנת
ומלפפון ,מטוגן בטמפורה

SUSHI

COMBO

לפתיחה
מרק מיסו  /סלט הבית

59

קומבינציה צמחונית  20 -יח'
 4יח' פוטומאקי
 4יח'  I/Oמלפפון וגבינת שמנת,
עטוף בבצל ירוק
 4יח'  I/Oשיטאקה עטוף בבצל ירוק
 4יח'  I/Oאבוקדו וטמאגו עטוף
בבטטה
 4יח'  I/Oאבוקדו ואושינקו,
עטוף בבטטה

74

קומבינציית דגים  18 -יח'
 4יח'  I/Oסלמון סקין ומלפפון
 4יח'  I/Oדניס ושיטאקה
 4יח'  I/Oסלמון ואבוקדו,
עטוף באבוקדו ושומשום
 4יח'  I/Oספייסי טונה ובצל ירוק,
עטוף בשבבי בטטה
 1יח׳ ניגירי סלמון 1 ,יח׳ ניגירי דניס

קומבינציה צמחונית

עסקית עיקריות

MAIN
DISH
LUNCH

צמחוני |

טבעוני |

ללא גלוטן

92

אוהבי טונה וסלמון  20 -יח'
 8יח'  I/Oספייסי טונה ובצל ירוק,
עטוף בשבבי בטטה
 8יח'  I/Oסלמון ואבוקדו,
עטוף באבוקדו ושומשום
 2יח׳ ניגירי סלמון 2 ,יח׳ ניגירי טונה

94

קומבינציית שלושת הדגים  24 -יח'
 8יח'  I/Oטונה ואבוקדו ,עטוף
בשבבי בטטה
 8יח'  I/Oספייסי דניס ובצל ירוק,
עטוף באפונת ווסאבי
 8יח'  I/Oסלמון ,מלפפון ,ספייסי
מיונז,
בצל ירוק ואבוקדו ,עטוף באינארי
בטמפורה וסלמון צרוב

89

קומבינציית סלמון  18 -יח'
 4יח' פוטו מאקי סלמון סקין ומלפפון,
עטוף בסלמון
 8יח'  I/Oסלמון ואבוקדו,
עטוף באבוקדו ושומשום
 3יח׳ ניגירי סלמון
 3יח' סשימי סלמון

קומבינציית דגים

אוהבי טונה וסלמון

קומבינציית שלושת הדגים

164
לפתיחה
מרק מיסו  /סלט הבית

קומבינציית סלמון

קומבינציה זוגית  32 -יח'
 4יח' פוטומאקי ספייסי טונה
 4יח' פוטומאקי סלמון ומלפפון,
עטוף בסלמון
 8יח'  I/Oשרימפס טמפורה ומלפפון,
עטוף באבוקדו וטוביקו כתום
 8יח'  I/Oספיישל ספייסי טונה
 4יח' סלמון סנדוויץ'
 4יח׳ ניגירי  -טונה ,סלמון,
דניס וטמאגו

מנה מוקפצת לבחירה
ניתן להזמין עם אורז מאודה במקום עם אטריות

יאקי סובה ייסאי 45................................................
אטריות חיטה וירקות
יאקי סובה טורי 48.......................................................
אטריות חיטה ,עוף וירקות
יאקי סובה סאקה 54....................................................
אטריות חיטה ,סלמון וירקות
יאקי סובה קאי סן 64..................................................
אטריות חיטה ,קלמארי ,צדפות ,שרימפס וירקות
פאד תאי עוף48.......................................................
אטריות אורז ,עוף וירקות (מכיל בוטנים)
פאד תאי טבעוני 45...........................................
אטריות אורז ,טופו וירקות (מכיל בוטנים)

תוספות

EXTRA
15

198

בזל קומבו  36 -יח'
 8יח'  I/Oסלמון ואבוקדו
 8יח'  I/Oטונה ואבוקדו
 8יח' אמדאו  -דניס בטמפורה,
ספייסי מיונז ,בצל ירוק ואבוקדו,
עטוף בטוביקו כתום
 4יח' סלמון סנדוויץ׳
 3יח׳ ניגירי  -סלמון ,טונה ,דניס
 3יח' סשימי  -סלמון ,טונה ,דניס
 2יח' בייבי אינארי
מוגש עם  2סלט הבית  2 +מרק מיסו

93

סשימי דלקס  12 -יח'
 3יח' טונה 3 ,יח' סלמון 3 ,יח' בס,
 3יח' דניס

168

סושי סשימי לזוג  35 -יח'
 8יח׳ מאקי סלמון
 8יח'  I/Oמקל סרטן,
אבוקדו ושומשום
 7יח׳ ניגירי  -סלמון ,טונה ,דניס
 12יח' סשימי  -סלמון ,טונה ,דניס

קומבינציה זוגית

בזל קומבו

79
צ'יראשי

צ'יראשי

 9יח'  -סלמון ,טונה ,דניס
על מצע אורז סושי ,מקל סרטן,
שרימפס וטמאגו

