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 ' (יח 8רולים מיוחדים ) .  הוסמאקי

    ון ואבוקדו אינסייד אאוט במילוי סלמון ואבוקדו במעטפת סלמ. ריינבואו רול

 56 

 56 אינסייד אאוט במילוי סלמון וספייסי מיונז במעטפת סלמון עם שומשום שחור וספייסי מיונז. בלאק ממבה רול

  אינסייד אאוט במילוי סלמון ואבוקדו במעטפת סלמון ואבוקדו . אקסטרה סלמון אבוקדו רול

 56 

 

 ' (יח 8)  .מאקי רול

  טמאגו, פטריות שיטאקי, מלפפון, בטטה מתוקה, אבוקדו, גוסאספר: ירקות לבחירה  3סלמון עם 

 42 

 

 ' (יח 8)  .מאקי רול צמחוני

   טמאגו, פטריות שיטאקי, מלפפון, בטטה מתוקה, אבוקדו, אספרגוס: ירקות לבחירה  3

 32 

 

 ' (יח 8)  .טמפורה מאקי רול

  טמאגו, פטריות שיטאקי, ןמלפפו, בטטה מתוקה, אבוקדו, אספרגוס: ירקות לבחירה  3סלמון עם 

 48 

 

 ' (יח 4. ) ניגירי  סושי

        רצועות סלמון נא ללא אצה על אצבעות אורז

 32 

 

 קומבינציות 

        ' (יח 20) ניגירי  4מאקי רול ו 2. 1לידו 

 105 

        ' (יח 32) ניגירי   8מאקי רול ו 3 .3לידו 

 165 

     ' (יח 36) ניגירי   4+  הוסמאקי רול 2מאקי רול ו 2  .4לידו 

 195  



       ' (יח 48) הוסמאקי רול   3מאקי רול ו 3 .8לידו 

 255 

     ' (יח 60) ניגירי  12+ הוסמאקי רול  3מאקי רול ו 3 .10לידו 

 335 

 

 מרקים

                  

                                                                                                                                                                                                                    אישי   בקדירה

38   פטריות ועשבי תבלין תאילנדים, יםנבט, סלרי, חמוץ חריף עם עגבניות. מרק טום יאם

 75 

 75 38 בצל ירוק ועשבי תבלין תאילנדים, פטריות, קישואים, על בסיס חלב קוקוס עם אפונה. מרק קוקוס

 75    38  גזר ואטריות הבית, סלרי, נבטים, על בסיס ציר עוף וחלב קוקוס עם פטריות. מרק תאילנדי

          תוספת עוף או בקר 

 5 9 

     נבטים וכיסונים ממולאים בעוף, ציר עוף עם כרוב. רק וון טוןמ

 38 75 

         תירס ונטיפי ביצה . מרק תירס

 38 

 

 לצמחונים

 42קוקוס, קארי               ירקות מוקפצים.                            42ברוטב סויה      ירקות מוקפצים. 

 79קארי תאילנדי                               –לימון ,סצ'ואן , קוקוס  בטמפורה ברוטב לבחירה: צ'ילי טופו. 

 

 

 ראשונות 

           אגרול במילוי עוף וירקות

 22 

           אגרול במילוי ירקות

  22 

  בצל ופלפלים , כיסונים מטוגנים במילוי עוף מוגשים ברוטב חמוץ מתוק עם אננס 12. דמפלינג

 42 

         סיני חמוץ מתוק ברוטב סלט סיני

 38 

 נודלס ואורז 

  נבטים וגזר                                                                                  , סלרי, כרוב, עם ביצים אטריות תוצרת בית

49 

               49                              פטריות, בצל ירוק, בצל לבן, גמבה, בשום דבש פיקנטיאטריות תוצרת בית 

 49 פלפל חריף                 , ביצים, בצל, קישואים, חצילים, גמבה, אטריות הבית עם גזר. ספייסי נודלס



      ילי'ביצים וצ, נבטים, אטריות אורז עם בצל ירוק. פאד תאי

 49 

  פטריות ופלפלים מוחמצים  , ביצים, בצל ,סלרי, נבטים, גזר, אטריות אורז עם כרוב. פאד סיו

 49 

ביצים ובזיליקום                                                   , חצילים ,גמבה , סלרי, נבטים, אטריות אורז עם גזר. פאד קי מאו

49                          

ם                                                                           פטריות  וביצי, גזר, נבטים, סלרי, כרוב. אטריות אורז עם ירקות

49                                 

            אורז לבן מאודה

 15 

         נבטים וביצים, גזר, אפונה. אורז סיני

 42 

     ביצים וסויה , בצל לבן וירוק, אורז ארומטי עם מלפפון. אורז תאילנדי

 42 

      נבטים וביצים, אפונה, כרוב, אגוזי קשיו, עם אננס אורז בקארי

 42 

             בקר/ תוספת עוף 

  22/16  

 עיקריות 

     ילי לימון פיקנטי'נתחי עוף בטמפורה פריכה ברוטב צ. עוף בלימון

 79 

 79                        נתחי עוף בטמפורה פריכה ברוטב שום דבש פיקנטי                . עוף בדבש

     כדורי עוף בטמפורה פריכה ברוטב חמוץ מתוק . עוף חמוץ מתוק

 79 

       נתחי עוף במעטפת פירורי לחם יפניים. עוף בפנקו

 79 

      נתחי עוף מוקפצים בווק עם ירקות ואגוזי קשיו . עוף בקשיו

 79 

 ירקות ועלי קפיר ליים טריים, קארי תאילנדי – נתחי עוף מוקפצים בווק ברוטב קוקוס. עוף תאילנדי

 79 

 79 !!! (לאוהבי החריף בלבד ) בצל ופטריות , פלפל חריף, שום, נתחי עוף מוקפצים עם בזיליקום. עוף קפאו

     79ואן פיקנטי וירקות                                    'נתחי עוף מוקפצים בווק עם רוטב סצ. ואן'עוף סצ

 89ארבעה שיפודי פרגית על האש ברוטב שום ודבש פיקנטי מוגש עם אורז לבן וסלט סיני                    . י יקיטור

    ילי לימון פיקנטי 'חזה ברווז  שלם בטמפורה פריכה ברוטב צ.  ברווז בלימון

 89 

   מוגש עם רוטב שום ופלפלים חמצמצים . נתחי ברווז בטמפורה פריכה. ברווז פריך

 89 



     נתחי ברווז בטמפורה פריכה במעטפת רוטב דבש תאילנדי . ברווז בדבש

 89 

   נתחי בקר מוקפצים בווק עם רוטב פלפל שחור ארומטי וירקות . בקר בפלפל שחור

 99  

 99נתחי בקר מוקפצים בווק עם רוטב דבש מתקתק קשיו וירקות                           . בקר בקשיו ודבש

 99 !!! (לאוהבי החריף בלבד ) בצל ופטריות , פלפל חריף, שום, תחי בקר מוקפצים עם בזיליקוםנ. בקר קפאו

ואן פיקנטי                                        'חצילים מטוגנים עם רוטב סצ, נתחי בקר מוקפצים עם ירקות. בקר בחצילים

99 

 89 שום וכוסברה , ילי ירוק'מוגש עם רוטב צ( יים פירורי לחם יפנ)נתחי דג אמנון במעטפת פנקו  .דג בפנקו

 

 קינוחים 

    שקדים וקוקוס , כדור גלידת וניל במעטפת טמפורה ברוטב מייפל. גלידה מטוגנת

 42  

 42                       וגלידת וניל, כדורי תמר גן עדן, מיקס בננה בטמפורה. תאי אקזוטיק

            קרם ברולה קלאסי

 49 

             שוקולד חם כדור גלידה וניל' דגפא

 49         

        (כדורים  3)  סורבה/ שוקולד / גלידת וניל 

 29 

 

 

 

 משקאות ואלכוהול , יין

 

 

      יינות

 (לבן )  140/35 יקב תבור , אדמה, גוורצטרמינר      ( לבן)  140/35יקב תבור , אדמה ,סוביניון בלאן

 (אדום )  140/35יקב תבור , אדמה ,קברנה סוביניון       (רוזה )  140/35. תבוריקב , אדמה, רוזה

   

 

 בירה מהחבית          קוקטיילים 

       גולדסטאר   49           אפרול תפוזים

36/29  



  38/30        הייניקן  49        ליים וסודה  , נענע, רום. מוחיטו

 39/31        פאולנר   49        וטוניקליים , אבטיח, ין'ג. ין'פינק ג

 

 וויסקי       משקאות קלים 

   ים בים מייקרס מארק 'ג  14         משקאות מוגזים אישי 

 45 

 59    שנה  15גלנפידיך   29       מוגזים גדול / מים מינרלים צלולים 

 59    שנה  12מקאלן   7         מים מינרלים קטן 

 

 טקילה וודקה , ין'ג           סלאשים

    ין הנדריקס 'ג   38         לימונענע

 55 

   טקילה פטרון סילבר  38         תות בננה 

 55 

    וודקה גריי גוס  38         פסיפלורה 

 55 

 

 

 שייק מפרי טבעי

38  ₪ 

 

 


