
סושי בהרכבה עצמית

₪ 17 ניגירי ירק | 
2 יח׳ אצבע אורז עטופה ירק אחד לבחירה

₪ 19 ניגירי סלמון/מוסר ים | 
2 יח׳ אצבע אורז עטופה בסלמון או מוסר ים

₪ 27 ניגירי טונה אדומה / שרימפס מאודה | 
2 יח׳ אצבע אורז עטופה בדג נא לבחירה

₪ 51  / ₪42  / ₪39 סשימי | 
4 פרוסות דג נא סלמון/ דג לבן/ טונה אדומה

₪ 19  / ₪26 הוסומאקי | 
8 יח׳ צרות של אצת נורי במילוי אורז, דג / ירקות לבחירה (2 רכיבים)

₪ 19  / ₪ 28 הוסומאקי אינסייד אאוט | 
8 יח׳ צרות של אצת נורי במילוי דג/ ירקות עטוף באורז ושבבי פנקו (3 רכיבים)

₪ 26  / ₪ 31 פוטומאקי | 
8 יח׳ רחבות של אצת נורי במילוי אורז, דג / ירקות לבחירה (4 רכיבים)

₪ 27  / ₪ 33 פוטומאקי אינסייד אאוט | 
8 יח׳ רחבות של אצת נורי, במילוי דג/ ירקות/ עטוף באורז ושבבי פנקו (4 רכיבים)

₪ 31  / ₪ 38 סושי מטוגן | 
8 יח׳ אינסייד אאוט צרות או רחבות, במילוי אורז דג/ ירקות לבחירה (4 רכיבים)

₪ 45 סנדוויץ סושי | 
4 משולשים אורז סושי ואצה במילוי דג/ ירקות (3 רכיבים)

₪ 9 ציפוי ירק | 
₪ 15 ציפוי דג | 

ט  ערב תפרי

ירקות לבחירה

• מלפפון • גזר • אבוקדו • אספרגוס • גמבה • עירית • בטטה
• פטריות שיטאקי • קנפיו (רצועות דלעת יפנית) • פקאן מסוכר

• שבבי קוקוס קלוי • אושינקו (צנון יפני) • טמגו • טופו • מוצרלה • גבינת שמנת

דגים לבחירה

• סלמון • סלמון מעושן • סלמון טמפורה • סלמון סקין • סלמון אפוי •  טונה אדומה
 • מוסר ים • ספייסי טונה  • ספייסי סלמון • שרימפס טמפורה + ₪6 
• שרימפס מאודה + ₪6  • סורימי (מקלות דג דמוי סרטן) •  טוביקו

קומבינציות סושי

₪ 54 קומבינציה סאקה | 
8 יח׳  • הוסומאקי סלמון סקין ואבוקדו - 

4 יח׳ 8 יח׳ • מיסו רול-  i/o סלמון ומלפפון -  • הוסומאקי 

₪ 64 קומבינציה טורו | 
8 יח׳  • הוסומאקי טונה ועירית - 

4 יח׳ • פוטומאקי טונה, אבוקדו, קנפיו, מלפפון,אספרגוס ופקאן - 
8 יח׳ i/o ספייסי טונה, מלפפון, שיטאקי -  • הוסומאקי 

₪ 49 קומבינציה צמחונית | 
8 יח׳ VEGAN FRIENDLY -    יח׳ • הוסומאקי בטטה ועירית -   •

i/o אבוקדו, מלפפון, עירית, גזר, פקאן מסוכר,   • פוטומאקי 
4 יח׳ ציפוי שערות טמאגו - 

₪ 105 קומבינציה זוגית | 
8 יח׳ 8 יח׳ • הוסומאקי אבוקדו -  4 יח׳ • הוסומאקי סלמון ועירית -   • מיסו רול - 
3 יח׳ 2 יח׳ • סשימי סלמון -  8 יח׳ • ניגירי סלמון ואבוקדו -  • סאקה סאקה רול - 
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ראשונות

₪ 17 קימצ׳י |     |     | 
חמוצים אסיאתיים כרוב, גזר, מלפפון וקולורבי

₪ 45 רייס קייק טונה אדומה | 
טונה אדומה טרייה קצוצה ומתובלת, אבוקדו, בצל ירוק, כוסברה, שומשום

קלוי, סויה וקרם שומשום על דיסקיות אורז בגריל

₪ 43 ימאזוקי | 
4 כדורי אורז עגול עטופים סלמון נא, גבינת גאודה מעושנת וצרובה,

מיקרו כוסברה וקריספי ארטישוק

₪ 34 סמוסה  |    | 
2 כופתאות רחוב הודי במילוי תפוחי אדמה, אפונה, עלי קארי וזרעי חרדל

מוגש עם צ‘אטני כוסברה

₪ 36 24 ₪ | 6 יח׳ -  גיוזה | 3 יח ׳- 
כיסוני בצק יפניים מאודים וצרובים במילוי עוף/ ירקות/ שרימפס

₪ 20 נאן שום | 
לחם הודי שטוח אפוי על מחבת עם חמאת שום מוגש עם מנגו פיקל וצ‘אטני כוסברה

₪ 39 מלאי כופתא | 
 כופתאות מטוגנות של גבינת פניר, תפוחי אדמה וצימוקים. מוגש עם מסאללה

עגבניות, גבינת בקר, צ‘ילי וכוסברה

₪ 41 טמפורה ג׳מבו שרימפס | 5 יח׳ | 
 שרימפס ג'מבו עטופים טמפורה ברוטב ספייסי שום מיונז

₪ 36 מורנינג גלורי | 
תרד תאילנדי (בעונה) שעועית ירוקה וברוקולי מוקפצים עם רוטב דגים, שום וצ‘ילי

(ניתן לקבל טבעוני)

₪ 39 פאני פורי |     | 
שלוש קונכיות קריספיות במילוי מוסר ים, אבוקדו ובצל סגול ברוטב עשבים ופלפלים

₪ 49 קלמרי מטוגן  | 
טבעות קלמרי וטבעות חלפיניו, מצופות בתערובת קמחים מתובלת, מוגש עם איולי

₪ 49 פלה מוק קת יאם  | 
קלמרי סגול, ראשי קלמרי מוקפצים עם בצל סגול, בקצ‘וי, אטריות אורז וקריספי שום

₪ 54 שרימפס בנגקוק  | 
שרימפס מוקפצים עם ציר טום יאם וחמאה, עגבניות שרי ושעועית תאילנדית

₪ 36 באן בקר  | 
לחמניית ענן מאודה במילוי בשר בקר בבישול ארוך, חסה, קימצ‘י ובצל מטוגן

מוגש עם איולי צ‘ילי שום

אטריות ואורז

 ₪ 61- -61 ₪ | פירות ים  -49 ₪ | בקר  -41 ₪ | עוף  פקין נודלס | טופו 
אטריות ביצים, כרוב, גזר, בצל ירוק, בוטנים, ברוטב שום ג׳ינג׳ר מתקתק

 ₪ 62- -52 ₪ | בקר  -46 ₪ | עוף  פארגון |      | טופו 
אטריות אורז רחבות, שעועית ירוקה, ברוקולי, בצל ירוק, 

מיקס פטריות ומחית כמהין
*ניתן לקבל ללא גלוטן

₪ 62- -51 ₪ | פירות ים  -46 ₪ | עוף  קרייזי סיאם |     |     | טופו 
אטריות ביצים, פלפלים צבעוניים, כרישה, שעועית ירוקה, 

ברוטב קארי אדום וחלב קוקוס
*ניתן לקבל טבעוני

₪ 61- -49 ₪ | פירות ים  -45 ₪ | עוף  פאד תאי |  טופו 
אטריות אורז דקות, בצל ירוק, גזר, נבטים, ביצה, כוסברה ובוטנים

*ניתן לקבל ללא גלוטן

₪ 64- -56 ₪ | פירות ים  -49 ₪ | עוף  פאד סאן | טופו 
אטריות ביצים, ברוקולי, פטריות, בצל סגול, ברוטב קארי צהוב, בזיליקום וקשיו

₪ 69- -56 ₪ | בקר בבישול ארוך  -49 ₪ | עוף  קארי מסמן | טופו 
תבשיל תאילנדי מסורתי, חלב קוקוס, תפוח אדמה, שעועית ירוקה, באקצ‘וי חלוט,

קריספי שאלוט וקשיו מוגש עם אורז יסמין

 ₪  58 פאד קפאו |     |
תבשיל בשר בקר טחון, פלפלים מתוקים, צ‘ילי חריף, בזיליקום, בצל ירוק

ולמון גראס, מוגש על אורז יסמין וביצת עין

₪ 69- -58 ₪ | ג‘מבו שרימפס  -49 ₪ | עוף  קארי קאי גונג |     | טופו 
תבשיל קארי אדום וחלב קוקוס, למון גראס, גלנגל, קפיר ליים, שעועית ירוקה 

עגבניות שרי, ברוקולי וחמאה. מוגש עם אורז יסמין

₪ 69 צ׳זה בקר מפורק | 
בשר בקר, חצילים מטוגנים, בצל ירוק, צ׳ילי, רוטב סויה מתקתק עם דבש על אורז

  ₪ 63 עוף בקשיו | 
נתחי עוף בטמפורה, פלפלים בצבעים, פלפל חריף, בצל סגול, קשיו ושמן שומשום.

מוגש עם אורז יסמין

* ניתן להחליף את אטריות הביצים באטריות ראמן טבעוניות או אורז בסמטי

סושי

HOT CRAZY CHIZY  | ₪41
8 יח׳ ענקיות במילוי סלמון טמפורה, מוצרלה, אבוקדו, מלפפון,

מטוגנות בטמפורה יפנית וזילוף גבינת שמנת ובצל ירוק

VEGAN FRIENDLY  |     | ₪34
8 יח׳ אבוקדו, אספרגוס, בטטה, טופו, קנפיו, פקאן מסוכר עטוף דף סויה ושומשום קלוי

MISSU ROLL | ₪42
8 יח׳ אינסייד אאוט סלמון טמפורה, אבוקדו, מלפפון, קנפיו  ועירית, עטוף דף בטטה,

שבבי בטטה, בוטנים, שומשום ורוטב מיסו מתוק

 SMOKE DUTCH |  ₪49
סלמון טמפורה, אבוקדו, עירית, קנפיו בציפוי גאודה מעושנת וסלמון צרוב

 TUNA TATAKI ROLL |  ₪58
8 יח‘ אינסייד אאוט, טונה אדומה, מלפפון, עירית, קנפיו,

בציפוי טאטקי טונה ואיולי פונזו

CHIRASHI  | ₪52
אורז סושי, אבוקדו, מלפפון, סלמון, טמגו, שיטאקי, בצל ירוק ואצות

(סושי מפורק בקערה)

SUMU GRIL ROLL  | ₪52
סלמון, אבוקדו, מלפפון, עירית, קנפיו בציפוי סלמון צרוב, ספייסי מיונז ושומשום

מוגש בתוך ״אמבטיית״ פנקו

 GREEN HOUSE |  ₪58
8 יח‘ אינסייד אאוט, מוסר ים, אבוקדו, אספרגוס, כוסברה, עירית, בציפוי מוסר ים

ואבוקדו ברוטב צ‘ימיצ‘ורי תאילנדי

 CANCON ROLL |  ₪54
 8 יח‘ אינסייד אאוט מוסר ים בטמפורה, אבוקדו, כוסברה, אננס, מלפפון

בציפוי אבוקדו, קרם חליפיניו ופנקו טאקו

ALAMANDO  | ₪49
 8 יח‘ אינסייד אאוט סלמון אפוי, אבוקדו, מלפפון, טאמגו, עירית,

בציפוי אבוקדו ושקדים קלויים

TATAKI ROLL  | ₪52
8 יח׳ אינסייד אאוט סלמון, בטטה, אבוקדו, עירית, אספרגוס,

בציפוי טאטקי סלמון מתובל ואיולי יוזו

RAINBOW  | ₪45
8 יח׳ אינסייד אאוט אבוקדו, בטטה, מלפפון, עירית

עטוף טונה אדומה, דג לבן, סלמון ואבוקדו

NEW YORK  | ₪46
8 יח׳ אינסייד אאוט מלפפון, בטטה, שבבי טמפורה, אבוקדו,

בציפוי סלמון מעושן, נגיעת גבינת שמנת ועירית

CALIFORNIA  | ₪47
8 יח׳ אינסייד אאוט ג׳מבו שרימפס מאודה, אבוקדו, עירית,

מלפפון עטוף אבוקדו ופנקו סלק

SPICY VEGAN  |     | ₪39
8 יח’ ספייסי טופו וקארי ירוק, אבוקדו, בטטה,

אספרגוס, פקאן וקנפיו

CAMRON  | ₪44
8 יח׳ אינסייד אאוט, שרימפס טמפורה, בטטה, פקאן מסוכר, עירית, עטוף אבוקדו

SAKE SAKE  | ₪48
אבוקדו, אספרגוס, מלפפון, עירית, בציפוי סלמון במרינדת מירין וסאקה, לימון ועירית

SPICY TUNA  | ₪42
אבוקדו, בטטה, מלפפון, עירית, פנקו, טוגרשי, בציפוי ספייסי טונה וצ׳ילי חריף

SPECIAL SALMON  | ₪49
סלמון, אבוקדו, אושינקו, אספרגוס, מלפפון, בציפוי סלמון, שומשום קלוי

TORO SAKE  | ₪54
 8 יח‘ סושי ללא אורז-סלמון, טונה, אבוקדו מצופים בטמפורה ומטוגנים קליל

עם רוטב טריאקי שומשום

 SURPRISE |  ₪55
רול מיוחד בבחירה חופשית של הסושימן

עיקריות

צ׳יקן טיקה מאסאלה | 69 ₪
נתחי חזה עוף ללא עצם במרינדת תבלינים הודיים, רוטב מסאללה עגבניות, תפו״א,

חמאה ומחית קשיו מוגש עם אורז יסמין, צ‘אפטי, צ׳אטני מנגו וצ׳אטני נענע
*ניתן לקבל ללא גלוטן

באן בורגר | 67 ₪
המבורגר בלחמניית ענן מאודה, איולי קארי, עגבניה, חסה בצל וצ׳יפס

פילה דג בפלאנצ׳ה | 88 ₪
פילה סלמון / מוסר ים, ברוטב מיסו קרמל, אורז יסמין, וירקות ירוקים מוקפצים

(ניתן לקבל ללא גלוטן)

טוריקאצו | 58 ₪
חזה עוף מצופה פירורי פנקו בתוספת אורז יסמין מוקפץ עם ירקות ורוטב קארי

הלו גובי |     | 45 ₪
תבשיל עדשים צהובות, כרובית, חומוס, תפוחי אדמה מוגש עם צ‘אפטי, צ‘אנטי נענע,

מנגו פיקלס ואורז יסמין
*ניתן לקבל ללא גלוטן - 52 ₪

טבעוני   |           ללא גלוטן   |        חריף

מרקים

₪ 16 מיסו |     | 
אצות וואקמה, טופו, בצל ירוק

₪ 28 בודהה כתום |     |     | 
בטטה, קרם קוקוס, בוטנים, כוסברה

₪ 57- -51 ₪ | פירות ים  43 ₪ | עוף  - טום יאם |       |    | ירקות 
מרק תאילנדי חמוץ חריף, אטריות אורז דקות, עגבניות שרי, פטריות, נבטים, בצל לבן, גלנגל,

קפיר ליים, למון גראס וחלב קוקוס  *ניתן לקבל ללא חלב קוקוס

סלטיֿם

 ₪ 49- 39 ₪ | עוף  וולקנו |      | 
גזר, קולורבי, כרוב סגול, מלפפון, כוסברה, נענע, בוטנים, ויניגרט סויה ג׳ינג׳ר מתקתק

₪ 38 סום טאם |       |    | 
פאפייה, גזר, שרי, שעועית ירוקה, צ׳ילי חריף ברוטב חריף מתוק

₪ 49/43 סלט סאטה |     | 
חסה אייסברג, מלפפון, צנונית, נבטים, צ‘ילי חריף, כוסברה, נענע, בזיליקום,

נתחי עוף/שרימפס ברוטב חמאת בוטנים

₪ 41 סלט מנגו/פומלה |    |    | 
מלפפון, כוסברה, נענע, בזיליקום, איטריות שעועית, בצל סגול, למון גראס,

קשיו, ברוטב חריף מתוק
₪ 12 תוספת דג ים בטמפורה - 


