
קומבינציות
קומבינציית סלמון........................................... 62

3 יח' סשימי סלמון
2 יח' ניגירי סלמון

4 יח' אינסיידאאוט סלמון ואבוקדו
4 יח' פוטו סלמון, אבוקדו, מלפפון וגזר

קומבינציית פנקו.............................................. 64
8 יח' אינסיידאאוט פנקו סלמון/עוף 

4 יח' סנדוויץ' פנקו/צמחוני

 קומבינציה טבעונית................................ 39
8 יח' אינסיידאאוט מלפפון, קמפיו ועירית

8 יח' מאקי אבוקדו
1 ניגירי בטטה

1 ניגירי שיטאקה

קומבינציה א......................................................... 47
4 יח' פוטו סלמון
4 יח' מאקי סלמון
4 יח' מאקי דג לבן

4 יח' אינסיידאאוט סלמון צלוי ומלפפון

 קומבינציה ב.................................................... 47
4 יח' פוטו צמחוני

4 יח' אינסיידאאוט טופוני ואבוקדו
8 יח' אינסיידאאוט בטטה בטמפורה ומלפפון

1 ניגירי טמגו
1ניגירי שיטאקה

קומבינציה ג.......................................................... 47
4 יח' אינסיידאאוט סלמון ואבוקדו

4 יח' אינסיידאאוט סלמון צלוי ומלפפון
8 יח' מאקי טונה

קומבינציה ד......................................................... 57
מרק מיסו/סלט וואקמה

2 יח' פוטו סלמון
2 יח' פוטו טונה

2 יח' פוטו דג לבן
2 יח' פוטו טמגו
1 ניגירי סלמון
1 ניגירי טמגו

קומבינציה טונה................................................. 57
טטאקי טונה

4 יח' אינסיידאאוט סלמון צלוי ומלפפון
8 יח' אינסיידאאוט ספייסי טונה

4 יח' מאקי טונה

עיקריות
47 ..............................................................  עוף בלימון

 נתחי עוף בטמפורה ביתית. מוגש עם אורז 
מאודה ורוטב לימון הסושיה

49/47/45 ................................................................  קנג׳י
אטריות ביצים מוקפצות עם טופו/עוף/בקר/
פטריות, ברוקולי, נבטים, עירית ואגוזי קשיו 

ברוטב פטריות צמחוני

 פאד תאי....................................................... 48/46/44
 טופו / עוף , אטריות אורז רחבות, גזר, כרוב 

 לבן, נבטים, בצל ירוק, ביצה, בוטנים ולימון.
מוגש ברוטב פאד תאי

 המנצחת ..................................................... 49/47
 טופו / עוף, אטריות ביצים, בצל לבן, פטריות

ובצל ירוק ברוטב קארי צהוב, קרם קוקוס 
ובוטנים

החריפה........................................... 49/47/45
 טופו / עוף / בקר, אטריות ביצים, כרוב, בצל 

לבן, נבטים ובצל ירוק, ברוטב סצ'ואן פיקנטי

 היפנית.................................................................. 56
 רצועות חזה אווז מעושן, בקר ועוף מוקפצים

עם אטריות אודון, פטריות שמפיניון, בצל סגול, 
גזר ובזיליקום טרי, ברוטב פטריות מעושן

 האדומה............................................. 49/47/45
רצועות  טופו / עוף / בקר, פלפל אדום, בטטה 
צלויה, פטריות, בצל סגול, נבטים, גזר ובצל ירוק, 

ברוטב קארי אדום. מוגש לצד אורז 

 הירוקה...................................................... 49/47
 טופו / עוף, אטריות אורז, ברוקולי, פלפל 

אדום, בצל סגול, שעועית ירוקה, נבטים 
ופטריות, ברוטב קארי ירוק וקרם קוקוס 

בתוספת גרעיני חמניה קלויים

 שניצל פנקו....................................................... 47
מוגש בתוספת אורז מאודה )אורז מוקפץ 

בתוספת 3 ₪(

 צ'ופ סוי ........................................................ 46/44
 טופו / עוף, אורז, בצל, כרוב לבן, גזר, פלפל 

אדום, שעועית ירוקה, נבטים ובצל ירוק

 פאד קפאו.................................................... 49
בשר בקר קצוץ, פלפל אדום, בצל סגול, גזר 

ובזיליקום ברוטב פטריות מעושן, מוגש עם אורז 
וביצת עין

 גריל צ'יקן............................................................... 49
 חזה עוף ברוטב טריאקי, מוגש בתוספת אורז

ושעועית ירוקה מוקפצת עם שום

 פילה סלמון............................................................ 69
סטייק מפילה סלמון ברוטב טריאקי, מוגש לצד 

אורז ושעועית ירוקה מוקפצת עם שום

קומבינציות זוגיות

 זוגית צמחונית................................. 79
8 יח' אינסיידאאוט בטטה בטמפורה 

ומלפפון, עטוף בבטטה
8 יח' אינסיידאאוט טופוני ואבוקדו

4 יח' סנדוויץ' צמחוני
1 ניגירי טמגו

1 ניגירי שיטאקה

זוגית מיקס.............................................. 89
8 יח' אינסיידאאוט סלמון ומלפפון

8 יח' אינסיידאאוט בטטה בטמפורה 
ואבוקדו

4 יח' סנדוויץ' סלמון
1 ניגירי סלמון

1 ניגירי שיטאקה

My Sushi סושי בהרכבה עצמית

זוגית דגים............................................... 99
8 יח' אינסיידאאוט סלמון ואבוקדו

8 יח' אינסיידאאוט טונה, מלפפון ועירית
4 יח' סנדוויץ' סלמון

1 ניגירי סלמון
1 ניגרי דג לבן 

זוגית חם + קר....................................... 99
8 יח' אינסיידאאוט פנקו צמחוני

)בטטה בטמפורה ומלפפון(
4 יח' סנדוויץ' פנקו )סלמון ואבוקדו(

8 יח' פוטו קומבי
1 ניגירי סלמון

1 ניגרי דג לבן 

*לא ניתן לבצע שינויים בקומבינציות

 תוספות לבחירה
מלפפון, גזר, אבוקדו, בטטה/

 בטטה בטמפורה, שיטאקה,
טמגו, בצל ירוק, עירית, חסה, 
קמפיו, אספרגוס, גבינת שמנת

 דג לבחירה
סלמון, סלמון צלוי, סלמון 
 מעושן, סלמון סקין, טונה,

דניס )דג לבן(

תוספות בתשלום

פנקו.................................... 6

מעטפת שבבי טמפורה.... 2

מעטפת אבוקדו................ 6

מעטפת סלמון/סלמון 
10 ................... מעושן/דניס

12 ................. מעטפת טונה

טוביקו............................. 12

התמונות להמחשה בלבד צמחוני  |   טבעוני  |  דרגת חריפות

מרקים
 מרק מיסו................................................................. 16
 מרק מיסו יפני עם קוביות טופו, אצות וואקמה

ובצל ירוק

 מרק תירס הסושיה ......................................... 22
מרק תירס תאילנדי עם קרם קוקוס בניחוח 

גלנגל, ג'ינג'ר ולמון גראס

 מרק אודון ......................................................... 54
 מרק זך עם אטריות אודון, נתחי עוף, פטריות
שיטאקה, אספרגוס, פטריות שמפיניון ובצל 

ירוק 

 מרק טום יאם ...................................................... 54
 עוף, נבטים, עגבניות שרי, אטריות, 

בצל ירוק, פטריות שמפיניון, ג'ינג'ר, למון גראס 
וכפיר ליים

דים סאם
 גיוזה............................................................................. 27
5 יח' גיוזה מאודות וצרובות על רוטב טאם-סוי, 

במילוי עוף /  ירקות

 לחמניית באו עוף )1 יח׳(................................ 22
לחמניית באו מאודה, במילוי עוף קצוץ מוקפץ, 

עלי בייבי, בצל סגול וספייסי מיונז. מוגש עם 
צ׳יפס סלק

 לחמניית באו בקר )1 יח׳(............................... 24
לחמניית באו מאודה, במילוי בקר קצוץ מוקפץ, 

עלי בייבי, בצל סגול וספייסי מיונז. מוגש עם 
צ׳יפס סלק

24 ...................................  לחמניית באו דג )1 יח׳(
פילה דג לבן בטמפורה, כרוב מוחמץ, ספייסי 

מיונז ובצל ירוק. מוגש עם צ׳יפס סלק

ראשונות
 חמוצים יפניים............................................... 14

 אדממה................................................................ 17
פולי סויה מבושלים. מוגש עם מלח גס ופלח 

לימון

 אגרול )1 יח׳/2 יח'(..................................... 24/15

 שיפודי סלמון....................................................... 30 
שלושה שיפודי סלמון ברוטב טריאקי

 שניצלוני עוף קריספי בשומשום......... 26
מוגשים לצד רוטב צ'ילי מתוק

 כנפיים........................................................................ 29
8 יחידות כנפיים מזוגגות ברוטב יפני מתקתק 

וחמאת בוטנים

 נגסאקי....................................................................... 26
נתחוני חזה עוף בטמפורת בירה ביתית, עם 
שומשום לבן ושחור, מוגשים עם רוטב צ'ילי 

מתוק וצ'ילי חריף

 טטאקי טונה.......................................................... 27
נתחוני טונה אדומה צרובה ברוטב טריאקי, 

מוגשים עם סלט שורשים, צ'ילי-לימון ובוטנים

 כרובית וברוקולי בטמפורה............... 24

 אורז מאודה..................................................... 12

אורז מוקפץ........................................................... 15

סלטים
 סלט וואקמה................................................... 20
נבטים, אצות וואקמה, מלפפון, טופו, בצל ירוק 

ושומשום, ברוטב וואסבי חמצמץ / שום-

כוסברה

 סלט סום טאם..................................................... 26
סלט פפאיה ירוקה עם עגבניות שרי, גזר, 

שעועית ירוקה ובוטנים ברוטב סום טאם

 סלט בונזאי............................................... 48/46/44
 טופו/עוף/סלמון בטמפורה, מוקפץ עם 

פטריות, פלפל אדום, בצל ירוק ואגוזי קשיו 

ברוטב סצ'ואן וצ'ילי. מונח על מצע עלי בייבי, 

חסות, מלפפון, גזר ועלי בזיליקום

 סלט הסושיה
טופו / עוף / סלמון, אטריות שעועית, חסה, מלפפון, 

גזר, בצל ירוק, נבטים, קולורבי ובוטנים קצוצים  

רטבים לבחירה: שום-כוסברה / וואסבי חמצמץ

 טופו בטמפורה.............................................................. 38       
עוף בטמפורה....................................................................... 41

סלמון....................................................................................... 44

מאקי - 8 יח‘
18 . צמחוני - ירק אחד לבחירה.

דג - דג אחד לבחירה............. 22

אינסיידאאוט - 8 יח‘
צמחוני - עד 3 ירקות לבחירה.... 30

דגים - דג + 2 ירקות לבחירה...... 34

 פוטומאקי - 8 יח‘
צמחוני - עד 4 ירקות לבחירה.... 35

דגים - דג + 3 ירקות לבחירה...... 39

אורה מאקי )רול רחב( - 4 יח‘
צמחוני - עד 4 ירקות לבחירה.... 24

דגים - דג + 3 ירקות לבחירה...... 27

סנדוויץ‘ סושי – 4 יח׳
32 .. צמחוני - עד 3 ירקות לבחירה 

דגים - דג + 2 ירקות לבחירה...... 38

ניגירי - 2 יח‘
דניס / סלמון / טונה....... 20/17/17

סשימי - 3 יח‘
דניס / סלמון..................... 30/30



40 .....................................................Chicken Beet 
עוף בטריאקי, אספרגוס וגזר, עטוף בסלק

 טופינג סלמון........................................................ 45
סלמון, אבוקדו ועירית, בציפוי סלמון קצוץ, 

שבבי טמפורה, ספייסי מיונז ובצל ירוק

 ספיידר רול............................................................. 40
דג לבן בטמפורה, אספרגוס, קמפיו, מלפפון 

וספייסי מיונז, בציפוי עירית קצוצה 

33 .............Special Chef ספייסי טונה
טונה, אבוקדו, בצל ירוק, ספייסי מיונז ורוטב 

צ'ילי חריף, בציפוי טוגרשי

ספייסי ווג'י.................................................. 33  
אבוקדו, אספרגוס, חסה, עירית וצ'ילי חריף, 

בציפוי בוטנים

 סאן רול..................................................................... 45
סלמון בטמפורה, אספרגוס, בטטה, גבינת 

שמנת ועירית, עטוף בסלמון ואבוקדו

 צ'אנג רול................................................................. 33
גזר בטמפורה, סלמון, שיטאקה ועירית, עטוף 

בבטטה ושבבי טמפורה

 אבוקדו ראפ................................................... 33
בטטה, שיטאקה ואספרגוס, עטוף באבוקדו

 סלמון מעופף........................................................ 45
סלמון מעושן, גבינת שמנת, מלפפון 

ואספרגוס, עטוף בסלמון

 סלמון צרוב............................................................ 42
אבוקדו, מלפפון ואספרגוס, עטוף בסלמון 

צרוב, טריאקי ובצל ירוק 

 ריינבואו צמחוני............................................ 30
אבוקדו, מלפפון, גזר, עטוף במלפפון, בטטה 

וטמגו

  35 ....................................................Smoked wrap 
טמגו, אבוקדו וגבינת שמנת, עטוף בסלמון 

מעושן 

33 ........................................................ Kappa wrap 
 סלמון צלוי, סלמון סקין, אבוקדו וספייסי מיונז,

עטוף במלפפון

 דג לבן ושיטאקה............................................... 35
דג לבן, שיטאקה, אבוקדו, בצל ירוק וספייסי 

מיונז

 ריינבואו דגים....................................................... 42
אבוקדו, מלפפון וגזר, עטוף בסלמון, טונה ודג 

לבן

23 ......................  אורה בטטה wrap )4 יח׳(
 בטטה בטמפורה, אספרגוס, שיטאקה, מלפפון

ורוטב טריאקי, עטוף בבטטה

 אורה סלמון )4 יח׳(............................................. 27
סלמון בטמפורה, ירקות טריים וספייסי מיונז

27 ....................................  אורה טרילוגיה )4 יח׳(
סלמון, טונה, דג לבן, חסה, מלפפון ורוטב צ'ילי 

מתוק

 פוטו קומבי מחולק.......................................... 39
סלמון, טונה, דג לבן, טמגו, אבוקדו, מלפפון 

וגזר

)I/O 8 יח'( Sסושי ספיישל׳ 

מגוון מגשי סושי 
לכל אירוע

₪ 219

6 רולים
סושי ספיישל

לבחירה

₪ 255 ��� מגש צמחוני

מגש מיקס������� 285 ₪

מגש דגים�������� 325 ₪

₪ 365 ��������VIP מגש

בכל הזמנת מגש
חמוצים יפניים

+ שתיה 5�1 ליטר
מתנה!

מבצע ארוחה לזוג

₪ 169

2 מנות ראשונות לבחירה
)מרק מיסו, אגרול, אדממה, וואקמה(

+
מנה עיקרית לבחירה

+
2 רולים ספיישל לבחירה

+
בקבוק שתיה 1.5 ליטר

מבצע ספיישל

סכום ההזמנה המינימלי ועלות דמי המשלוח עשויים להשתנות בין הסניפים ובין אזורי החלוקה 
השונים )בהתאם למרחק מהסניף( | ייתכנו שינויי שעות משלוחים בסניפים מסוימים | ט.ל.ח.

מעלות תרשיחא < מעלה המסגד 1 | חיפה < בניין צים, מת“מ כשר < בית חולים רמב”ם כשר 
24 כשר | פתח תקווה < 18 כפר סבא < ויצמן   יקנעם < קניון G | הוד השרון < דרך רמתיים 
 יעל רום 8, מרכז רום, אם המושבות החדשה | רמת גן < לאונרדו סיטי טאוור, מנחם בגין 5 כשר
סנטר מיקדו   , ן צפו ברוך  תל   >  45 רוטשילד  שד'   >  77 יהודה  בן   > אביב   תל 
 |  47 גוריון  בן   > ים  בת   |  22 לישינסקי   > לציון  ראשון   | כשר  וולפסון  ביה“ח   > חולון 
שבע באר  בקרוב!   |  9 תרשיש   > אילת   |  12 הלל   > ירושלים   |  220 הרצל   > רחובות 

עקבו אחרינו ותמיד תהיו מעודכנים!

hasushia.com >8>4

שתיה
 פפסי קולה, פפסי מקס,

12 ............................................7up 7, דיאטup
מירנדה, ענבים, סיידר צלול............. 12
סיידר מוגז, אשכוליות, אייסטי...... 12
בירה שחורה.................................................. 12
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