
טטאקי טונה

₪42

סלט סשימי
    פרוסות דג לבחירה  
על מצע סלט וואקמה

3

₪31

סלט טופו
טופו בטריאקי, מלפפון,

אבוקדו, בייבי מיקס ושומשום

₪29

היאשי וואקמה
סלט אצות עם אטריות

זכוכית, שערות גזר ושערות מלפפון

היאשי ואקמה

₪45

טטאקי טונה
מוגש על מצע סלט וואקמה

₪18

אדממה
עם מלח גס ולימון

₪15

קימצ‘י
חמוצים אסיאתיים

מנות פתיחה
צמחוני         פיקנטי



₪29₪32

דים סאם
צמחוני

    גיוזה בטטה,
    גיוזה תרד

דים סאם
בשרי

   גיוזה עוף,
   גיוזה בקר

 

2
     2
 

2
    2

מיסו שירו

דים סאם צימחוני

מיסו  שירו
מרק מיסו עם טופו,

בצל ירוק, אצות ים ופטריות
₪16

₪24

מרק היום
תשאל/י את המלצר/ית

₪19

מיסו נודל סופ
אטריות זכוכית, טמגו

תירס, אספרגוס, צ‘ילי ובצל ירוק

₪14
צלחת אורז לבן

₪34

סלט קניקמה
סורימי, אספרגוס, גזר,

שערות מלפפון, בייבי וקריספי בטטה



₪33/42
סשימי טונה

₪31/39
סשימי דניס

₪31/39
סשימי סלמון

סשימי
פרוסות דג נא

יח‘3/5
צמחוני         פיקנטי

₪21
ניגירי דניס

₪23
ניגירי טונה

₪21
ניגירי אבוקדו

₪22
ניגירי סלמון

₪19
ניגירי טמאגו

ניגירי
    אצבעות אורז

עם פרוסת דג נא או ירק מעל
צמחוני         פיקנטי2



₪39

רוק&רול
קריספי

סלמון סקין
ומלפפון עם

ציפוי טוביקו כתום
ספייסי דניס

₪29

ספייסי דניס
דג דניס בתיבול ספייסי,

אבוקדו ומלפפון

₪28

יסאהי רול
אספרגוס, אבוקדו,

מלפפון וגזר

₪29
ללא ספייסי תוספת 

פאפא סאן
ספייסי סלמון,
אבוקדו ומלפפון

₪29
ללא ספייסי תוספת 

מאמא סאן
ספייסי טונה אדומה
אבוקדו ומלפפון 

₪34

דיינמייט
סלמון אפוי

בטריאקי ומלפפון,
בציפוי אבוקדו

₪34

צונאמי
טונה גריל במיונז,
אבוקדו, בצל ירוק

במעטפת שומשום קלוי

₪27

טמגוצ‘י
טמגו, קרים צ‘יז,
אבוקדו ומלפפון

₪34

סלמון טמפורה

סלמון טמפורה
סלמון נא, אבוקדו, בציפוי שבבי טמפורה

אינסיידאאוט
צמחוני         פיקנטי8   יח‘ גדולות 



₪45

ריינבואו
סורימי, מלפפון,
ואבוקדו, עטוף,

בסלמון, דניס, טונה,
בטטה ואבוקדו

₪39

צ‘רליז אנג‘לס
ספייסי טונה אדומה,
מלפפון ואבוקדו,
בציפוי סלמון,
טונה ודניס

₪39

ראסטי
סלמון אפוי בטריאקי, טמגו, קנפיו, 

אבוקדו ומלפפון, במעטפת 
בטטה קריספי 

₪39

ספייסי טוביקו
ספייסי סלמון,
אבוקדו ומלפפון

בציפוי טוביקו כתום

₪39

פילדלפיה

פילדלפיה
קרים צ‘יז, אבוקדו,
מלפפון ובצל ירוק,
בציפוי סלמון מעושן

₪42

קליפורניה

קליפורניה
סורימי, סלמון נא, אבוקדו, בצל ירוק
וקרם וסאבי, עם ציפוי טוביקו כתום

₪39

שוגון
טונה, דניס, סלמון

אבוקדו במעטפת עירית

₪39

אלסקה
סלמון, קרים צ‘יז,
אבוקדו, טמפורה

בציפוי סורימי וקרם וואסבי

₪39

סלמון איקורה
סלמון נא,

אבוקדו ומלפפון,
בציפוי אבוקדו 

וקוויאר אדום מעל 

פנקירול
טמגו, קנפיו, אבוקדו

ומלפפון, במעטפת בטטה
₪36

ספיישלים
צמחוני         פיקנטי8   יח‘



₪46

אושי קאנאפי
אספרגוס, אבוקדו,

ומלפפון בציפוי שומשום
קלוי עם תערובת ספייסי
סלמון וקוויאר מעל

₪46

רד דרגון
טמגו, אבוקדו, מלפפון,
ובצל ירוק בציפוי סלמון
צרוב, עירית, שומשום

וצ‘ילי חריף

₪42

וג׳י סנסט
בטטה, טמגו, מלפפון
וקנפיו בציפוי אבוקדו

עם שבבי בטטה, טמפורה, עירית,
שומשום ורטבים מיוחדים מעל

₪46

וולקנו רול
אבוקדו, מלפפון בציפוי
עירית עם תערובת סלמון,
גמבה אדומה, צ׳ילי,

לימון, בצל ירוק ושומשום

₪46

צ‘אקי רול

צ'אקי
ספייסי דניס, אבוקדו ומלפפון,

עטוף בילוטייל צרוב עם טוביקו כתום
וצ‘ילי טרי מעל

₪36

קנדי רול
אבוקדו, בטטה, קנפיו

ופקאן מסוכר במעטפת טמגו וטריאקי

קנדי רול

₪46

ריו רול
סלמון אפוי, טמגו, קנפיו
ומלפפון בציפוי עירית,
עם תערובת צ‘ילי

אבוקדו, לימון ובצל ירוק

₪49

שאוקן
טונה אדומה, סלמון, טמגו ואבוקדו,
במעטפת טונה אדומה צרובה, טוביקו 

כתום וקרם וואסבי

₪46

סאנסט
ספייסי סלמון, אבוקדו

ובטטה, בציפוי סלמון צרוב עם שבבי בטטה,
טמפורה,עירית, שומשום
ורטבים מיוחדים מעל

ספיישלים
צמחוני         פיקנטי8   יח‘



₪42

סאקורה
רול רחב, עם סלמון

מעושן, טמגו, אבוקדו, מלפפון וקרים צ‘יז

₪29

בונזאי
רול רחב, עם טמגו,

קנפיו, אבוקדו, גזר ומלפפון

₪42

פרש רולס רויס
רול רחב, עם טונה,
סלמון, דניס, טמגו,

אבוקדו, גזר ובצל ירוק

₪37

יאקוזה
רול רחב עם דניס,

טוביקו כתום, אבוקדו, מלפפון ובצל ירוק

פוטומאקי
4   יח‘ גדולות

₪20

מאקי ירק
אבוקדו/מלפפון
גזר/אספרגוס/

בטטה/קנפיו/טמגו

מאקי דג
סלמון/טונה/דניס

סורימי/טוביקו/קויאר אדום
₪25

מאקי
רול צר

עם מרכיב אחד לבחירה
צמחוני         פיקנטי

צמחוני         פיקנטי



₪60

סושיטריאן
    יח‘ בונזאי

    יח‘ אבוקדו מאקי 
    יח‘ קאפא מאקי
    יח‘ יסאי טמאקי

4
4
4
1

₪75

הפי פמלי
    יח‘ מאמא סאן
    יח‘ פאפא סאן
    יח‘ ניגירי סלמון
    יח‘ ניגירי טונה

8
8
1
1

₪78

אושי אושי
    יח‘ שוגון

    יח‘ טאקה מאקי
    יח‘ ניגירי סלמון

8
8
2

₪127

יפן
    יח‘ ספייסי טוביקו, 2 יח‘ ניגירי טונה
    יח‘ ניגירי סלמון, 3 יח‘ סשימי טונה

    יח‘ סשימי דניס

8
2
3

קומבינציית ספיישל
    יח‘ פנקירול, 8 יח‘ רד דרגון

    יח‘ סלמון טמפורה, 8 יח‘ צונאמי 
    יח‘ סנדוויץ׳ סלמון גריל

אושי פמילי

8
8
4

₪159

₪69

וג׳י קומבו
    יח‘ סנדוויץ׳ טמגו ואבוקדו   

    יח‘ מאקי מלפפון
    יח‘ מאקי גזר
    יח‘ פנקירול

4
4
4
8

אוקינאווה
    יח‘ יסאהי רול, 8 יח‘ דיינמייט

    יח‘ בטטה מאקי
    יח‘ סנדוויץ
 ספייסי סלמון

 

8
8
4

₪97

₪97

פוג‘יאמה
    יח‘ סלמון טמפורה
    יח‘ מאקי מלפפון
    יח‘ סנדוויץ‘ סלמון

    יח‘ בונזאי

8
8
4
4

₪44

צמחונית
    יח‘ אבוקדו סנדוויץ‘
    יח‘ קאפא מאקי
    יח‘ טמגו מאקי

4
4
4

קומבינציות
צמחוני         פיקנטי



₪35

סלמון גריל
ואבוקדו

טונה גריל
ואבוקדו

₪35

טמאגו ואבוקדו
₪32

ספייסי טונה
ואבוקדו

ללא ספייסי תוספת ₪3
₪36

ספייסי סלמון
ואבוקדו

ללא ספייסי תוספת ₪3 
₪35

סושי סנדוויץ‘
   יח’

בציפוי טמפורה
צמחוני         פיקנטי4

₪27

סקאמורי טמאקי
סלמון, סלמון סקין,
מלפפון, אבוקדו

ובצל ירוק

₪27

שוגון טמאקי
טונה, דניס, סלמון עם
אבוקדו, מלפפון 

ובצל ירוק 

₪23

יסאהי טמאקי
אספרגוס, אבוקדו,

גזר ומלפפון

₪25

טאקה טמאקי
טונה, אבוקדו ומלפפון

₪24

סאקה טמאקי
סלמון, אבוקדו ומלפפון

קונוסים 1 יח'
צמחוני         פיקנטי



8
8
8
8
8

COMBO GRANDE 2
16
16
8
8
8

₪315

      יח' צונאמי
      יח' יסאהי רול
     יח' דיינמייט

     יח' סלמון טמפורה
     יח' מאמא סאן

 יח‘ פאפא סאן     
 יח‘ טאקה מאקי
 יח‘ סאקה מאקי
 יח‘ אבוקדו מאקי
 יח‘ אספרגוס מאקי 

אשכוליות / תפוזים/ ענבים / תפוחים 

שתייה קלה₪10
קולה / דיאט קולה / קולה זירו
ספרייט / דיאט ספרייט / פאנטה
סודה / מים בטעמים / פיוז טי

בירה
קרלסברג/טובורג

 סאקי

₪20
₪22סטלה/סאפורו

₪29

משקאות

מגשי מסיבות
צמחוני         פיקנטי

     יח‘ סאקה מאקי
     יח‘ סנד‘ אבוקדו

     יח‘ סנד‘ ספייסי סלמון
     יח‘ סשימי דניס
     יח‘ ניגירי סלמון
     יח‘ ניגירי טונה
     יח‘ ניגירי טמגויח‘ ניגירי טמגו
     יח‘ ניגירי אבוקדו

     יח‘ צונאמי
     יח‘ יסאהי רול

     יח‘ סלמון טמפורה
     יח‘ מאמא סאן
     יח‘ פאפא סאן

     יח‘ ספייסי טוביקו
     יח‘ דיינמייטיח‘ דיינמייט

     יח‘ טאקה מאקי

8
8
8
8
8
8
88
8

₪399

COMBO GRANDE

8
4
4
3
2
2
22
2


