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ווק
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 סקה טאטאמי, קריספי טונה רול
 טאטאמי Veggie, מאקי לבחירה  )32 יח'(

118

פרש פיש 
 צ'ין צ'אנג אבוקדו, סקה טאטאמי,  פרוט פיש, 

 ריינבאו טאטאמי, ניגירי טונה, ניגירי סלמון )32 יח'(
132

YA קומבו
מא יו , סושי סלק סלמון טמפורה, טאטאמי ווג'י, מאקי לבחירה )32 יח׳(

117

קומבו קריספי
טאטאמי טמפורה, קרייזי רול, מאקי בטטה
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סושי סלמון טרטר
 טרטר סלמון מתובל עם בצל ירוק, אבוקדו, קנפיו ושקדים קלויים, 

 בצפוי קריספי שאלוט ועירית קצוצה
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 טמאגו, אבוקדו, בצל ירוק, קנפיו וגזר עטופים באצת נורי ואורז משובץ 

 בקוביות פילה סלמון, טונה ובצל ירוק, בעיטור פלחי לימון
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 רול חם בטמפורה של סלמון, גזר, שיטאקי, בצל ירוק, מיונז דבש ויוזו,
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Specials Sushi

 סשימי טונה/סלמון/מוסר  
36 | 38 | 41

בנוסף

 נגירי דגים או צמחוני
18 | 24





 טבעוני | צמחוני תפריט
 
 
 

 ווק

 טאטאמי נודלס

 ערמוני ,ירוקה שעועית ,בצל ,טופו עם מוקפצות אורז אטריות

 פריך ובצל פורטובלו פטריות ,שיטאקי פטריות ,מים

68 

 
 סאטה נודלס

 ,טופו ,בוטנים חמאת ,קוקוס בחלב אורז / ביצים אטריות

 בוטנים ,מים ערמוני ,ירוק בצל ,בצל ,סגול כרוב ,בטטה

 תבלין עשבי ומיקס קצוצים

63 

 
 

 

 סיו - פאד נודלס

 רצועות ,טרופה ביצה ,טופו קוביות עם מוקפצות אורז אטריות

 עם מוגש ,קצוצים ובוטנים סיניים נבטים ,בצל ,לבן כרוב ,גזר

 לטבעוני גם אפשרות ,דגים לאוכלי .לימון חצי
58 

 
 נודלס וטופ רייס צ׳ילי

 קוביות עם חריף מתקתק ברוטב מוקפצים אורז אטריות שבבי

 ,שמפיניון פטריות ,ברוקולי ,וי'צ באק ,בצל ,זוקיני ,טופו
 גרוס ילי'צ ופתיתי וארוכה רחבה שעועית ,מים ערמוני

58 

 ראשונות

 גריל קינוקו טוגאראשי

 שעועית ,תרד עלי ,שיטאקי פיטריות ,שמפיניון פטריות ,חסה

 בתיבול מטוגנות אורז ואיטריות מוקפץ טופו ,סגול בצל ,ירוקה

 מיסו בוויניגרט טוגארשי

54 

 
 נגי שוקובוצו

 עלים מיקס ,תרד עלי סגול בצל ,סלק ,קולורבי ,גזר רצועות

 וליים דקלים סוכר בוויניגרט קצוצים ובוטנים

 (דגים לאוכלי צמחוני)

52 

 
 טמפורה יאסאי

 בליווי מוגשים בטמפורה ירקות מיקס

 טריאקי רוטב

42 

 
 הקיסר סעודת סלט

 ,ירוק בצל סגול בצל ,שרי עגבניות ,שקופות שעועית אטריות

 וסוכר ווינגרט ברוטב בוטנים ושבבי ילי'צ ,עלים מיקס ,סלרי

 (דגים לאוכלי) פיקנטי דקלים

51 

 דלייט י'וג קופנגאן

 שחור שומשום ,יםקצוצ תבלין עשבי מיקס ,שורשים סלט

 שום בוויניגרט ובוטנים
38 

 
 

 סושי

Veggie טאטאמי 

 שבבי עטוף ,ויוזו דבש מיונז ,קשיו ,גזר ,קנפיו ,טמפורה בטטה

 ועירית שאלוט

38 

 
 Veggie קומבינציית

 ניגירי ,צמוחוני מאיו ,י'ווג טאטאמי

 77 יחידות 18 אבוקדו | טמאגו

 
 
 

 
 אורז

 פונג גאו האנוי

 קוביות ,בצל ,פטריות שלל ,קוקוס חלב ,טופו ,בוטנים חמאת

 לצד מוגש וקשיו מסולסל ירוק בצל ,וי'צ באק ,אדמה תפוחי

 מאודה לבן אורז

63 

 קארי גולד מומבאיי

 ,ברוקולי ,אפונה ,אדמה תפוחי ,קוקוס חלב ,טופו ,צהוב קארי

 מוגש קשיו ואגוזי סגול בצל ,ורחבה ארוכה שעועית ,כרובית

 ודהמא לבן אורז לצד

64 



 גלוטן ללא תפריט
 
 

 

 
 

 
 נודלס טופו רייס צ׳ילי

 עם חריף מתקתק ברוטב מוקפצים אורז אטריות שבבי

 ,שמפיניון פטריות ,ברוקולי ,וי'צ באק ,בצל ,זוקיני ,עוף רצועות

 גרוס ילי'צ ופתיתי וארוכה רחבה שעועית ,מים ערמוני
58 

 

 
 אורז

 קארי גולד מומבאיי

 ,אדמה תפוחי ,קוקוס חלב ,עוף חזה רצועות ,צהוב קארי

 בצל ,ורחבה ארוכה ירוקה שעועית ,כרובית ,ברוקולי ,אפונה

 מאודה לבן אורז לצד מוגש ,סגול

64 

 קארי ילי'צ הוט רד

 ,שרי עגבניות ,חצילים ,קוקוס חלב ,בקר רצועות ,אדום קארי

 גרוס ילי'וצ פלפל ,סגול בצל ,ורחבה ארוכה ירוקה שעועית

67 

 
 קפאו פאד

 מוקפץ קצוץ בקר בשר ומעליו מאודה לבן אורז של תלולית

 פלפל, ירוק בצל ,שום ,בצל ,צהוב פלפל ,אדום פלפל עם

 תאילנדי ובזיליקום עין ביצת ,ילי'צ
58 

 
56 

 
 

 
 ברוטב במוקפצים הרטבים את לקבל ניתן -ללקוחות הערה

 סושי למנות בצד וכתוספת גלוטן ללא וסויה טריאקי

 

 עיקריות

 מיאגי סאקה קרמל

 שלל עם מוקפצות אורז אטריות לצד מוגש ,סלמון פילה

 אסיאתיים ירקות

116 

 
 מוק טורי מין-י'צ-הו

 מוקפצים ירוקים ירקות שלל עם מוגש ,צרוב לאברק פילה

 לבן אורז בליווי ,דקלים וסוכר ליים ברוטב

123 

 ראשונות
 

 נגי שוקובוצו

 עשבי מיקס ,תרד עלי סגול בצל ,סלק ,קולורבי ,גזר רצועות

 וליים דקלים סוכר בוויניגרט קצוצים ובוטנים תבלין

52 

 
 הקיסר סעודת סלט

 ,ירוק בצל ,סגול בצל ,שרי עגבניות ,שקופות שעועית אטריות

 ליים ברוטב בוטנים ושבבי ילי'צ ,עלים מיקס ,קצוץ עוף ,סלרי

 פיקנטי דקלים

51 

 
 
 
 
 

 דלייט י'וג קופנגאן

 שחור שומשום ,קצוצים תבלין עשבי מיקס ,שורשים סלט

 שום בוויניגרט ובוטנים
38 

 ברוטב במוקפצים הרטבים את לקבל ניתן -ללקוחות הערה

 סושי למנות בצד וכתוספת גלוטן ללא וסויה טריאקי

 
 ווק

 טאטאמי נודלס

 ,מעושן אווז חזה ,אווז רצועות עם מוקפצות אורז אטריות

 ,שיטאקי פטריות ,מים ערמוני ,ורחבה ארוכה שעועית ,בצל

 גלוטן ללא טריאקי ברוטב פורטובלו פטריות

68 

 
 נודלס יקן'צ רייס ילי'צ

 ,זוקיני ,עוף חזה רצועות עם מוקפצים אורז אטריות שבבי

 ,מים ערמוני ,שמפיניון פטריות ,ברוקולי ,וי'צ באק ,בצל

 גרוס ילי'צ ופתיתי ורחבה ארוכה שעועיתירוכה

58 
 

 סיו - פאד נודלס

 רצועות ,טרופה ביצה ,עוף רצועות עם מוקפצות אורז אטריות

 עם מוגש ,קצוצים ובוטנים סיניים נבטים ,בצל ,לבן כרוב ,גזר

 לטבעוני גם אפשרות ,דגים לאוכלי .לימון חצי
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 לצמחונים ידידותי התפריט ,יקרים לקוחות

 אפשר המפורטות למנות בנוסף ,וטבעוניים

 וטמפורה טיגון למעט סושי כל כמעט להזמין


