
           סלטים  
עגבניות שרי, פפאיה ירוקה, שעועית, גזר, כוסברה, סלט פפאיה )בעונה(

38 ₪בוטנים, רוטב דגים, סוכר דקלים  

נתחי עוף / דג לבן, פרי עונתי, מלפפון, נענע, כוסברה, סלט מיזאקי
49 ₪למון גראס, בצל סגול, צ’ילי, בצל מטוגן ובוטנים  

קוביות טונה אדומה נא בויניגרט יוזו עם כרוב סיני, סלט טונה אדומה
64 ₪פירות העונה, בצל סגול, כוסברה ונענע  

חסה אייסברג, בצל סגול, שרי תמר, קשיו, מוקפץ עם סלט ספיישל כיכר
38 ₪פטריות ברוטב אסיאתי  

           מרקים  
22 ₪בתוספת קוביות טופו, אצות וואקמה ובצל ירוק  מרק מיסו

בקר / עוף / טופו עם ביצה קשה, נבטים, אטריות מרק ראמן
56 ₪אודאון, פיטריות שיטאקה ובצל ירוק  

            ילדים  
42 ₪צמחוני / דגים )16 יחי’( ושתיה קלה בטעם ענבים  אוסומאקי

 מוגש עם ירקות )עגבניות שרי, מלפפון וגזר(שניצלונים עם אורז  
42 ₪ושתיה קלה בטעם ענבים   

           עיקריות  
53 ₪ נתחי עוף ברוטב צ’ילי לימון , כוסברה ושומשום  עוף בלימון

דניס בטמפורה בליווי צ’יפס בטטה ומטבלי הבית דניס & צי’פס
62 ₪)איולי כוסברה ואיולי בזיליקום(  

סשימי סלמון על מצע אורז מאודה, שיטקה, גזר, דונבורי סלמון
 מלפפון, נבטים סיניים , בצל ירוק במעטפת

79 ₪ שומשום שחור  

79 ₪ פילה סלמון ברוטב מיסו  סלמון מיסו

79 ₪ פילה סלמון ברוטב סאקה מוגש על מצע אורז לבן   סלמון סטיק

שני נתחים של פילה דניס ברוטב יוזו וג’ינג’ר דניס יוזו
79 ₪ בתוספת ירקות ירוקים ונגיעות איולי כוסברה  

        קינוחים  
₪42ניג’י סורבה  

₪42סושי קוקו קרים  

       קוקטיילים   
  Yasu Kajii₪ 42

 אוזו, פסיפלורה, לימונדה.
טרופי עם טוויסט בעלילה.

  Doragonfaiā₪ 42
קפטן מורגן ספייס, פירות יער, 

לימון, סודה. מטרופוליטן הרפתקני.

  shizen₪ 42
ג’ין, מרטיני ביאנקו, מלפפון, לימון, 

מיי טוניק. מתוקתק ומדויק.

  Muhōmono₪ 42
יין שזיפים, מרטיני דריי, לימון.

קלאסיקה מחתרתית.

       שתיה קלה  
₪13אשכוליות / תפוזים / לימונדה  

₪13ענבים / תפוחים  

₪13קולה / דיאט קולה / זירו  

₪13ספרייט / ספרייט זירו / פאנטה  

₪11מים מינרלים בבקבוק זכוכית / סודה

₪13מים בטעמים / פיוז טי  

₪13מאלטי  

       שתיה חמה  
₪22קנקן תה יסמין  

₪10אספרסו קצר / ארוך   / 8

           ראשונות  
22 ₪פולי סויה במלח גס ולימון  אדממה

13 ₪ כרוב, גזר, מלפפון בתחמיץ יפני  טסקמונו
אצות וואקמה, אטריות שעועית עם גזר ומלפפון סלט וואקמה 

17 ₪ברוטב הבית ושומשום  

צמחוני במילוי נודלס, גזר, כרוב ובצל במעטפת ספרינג רול
32 ₪טמפורה. מוגש חם  

אגרול צימחוני/ עוף 
עם ירקות 

שתי יחידות אגרול במילוי ירקות/ עוף עם ירקות 
32 ₪ברוטב חמוץ מתוק מוגש עם מטבלים  

52 ₪טונה צרובה בתבליני נגיסה על מצע רוטב  יוזו  טאטאקי טונה צרובה

שתי לחמניות באן מאודות, במילוי סלמון מוקפץ עם באן סלמון
בצל ירוק, בצל סגול, צ’ילי חריף, איולי כוסברה וכרוב 

52 ₪סיני. בליווי בטטה קריספית  

שתי לחמניות באן מאודות, איולי כוסברה, כרוב סיני, באן בקר
52 ₪בקר במרינדה אסיאתית. בליווי בטטה קריספי  

שתי לחמניות באן מאודות, איולי כוסברה, כרוב סיני, באן עוף
52 ₪עוף. בליווי בטטה קריספי  

סלמון קצוץ, אבוקדו, בצל ירוק, בצל סגול, שמן סביצ’ה סלמון
48 ₪ושומשום ויוזו  

טונה קצוצה, פרי עונתי ואבקת אפונה ווסאבי סביצ’ה טונה אדומה
56 ₪במרינדת יוזו  

דניס קצוץ, עירית, בצל סגול, צ’ילי וכוסברה בתחמיץ סביצ’ה דניס 
56 ₪שמן סומסום ולימון  

30 ₪שלוש יחידות במילוי עוף / ירקות מוקפצים  גיוזה

           מוקפצים  
נודלס / אורז מוקפץ עם פטריות, בצל, כרוב, גזר, יאסאיסובה●

39 ₪גמבה, נבטים ונטיפי ביצה ברוטב טריאקי  

נודלס / אורז מוקפץ עם עוף / טופו / בקר, כרוב, נגיסה סובה●
53 ₪בצל, גזר, גמבה ונטיפי ביצה ברוטב פיקנטי  

נודלס / אורז מוקפץ עם עוף / טופו / בקר, כרוב, יאקיסובה
53 ₪בצל, גזר, גמבה ונטיפי ביצה ברוטב טריאקי  

נודלס / אורז מוקפץ עם עוף / טופו / בקר, כרוב, קארי סובה●
53 ₪בצל, גזר, גמבה ונטיפי ביצה ברוטב קארי  

אטריות אורז מוקפצות עם עוף / טופו / בקר, נבטים, פאד תאי
56 ₪כרוב, בצל ירוק, נטיפי ביצה ובוטנים  

עוף / טופו / בקר, אטריות אורז, סויה, כרוב, לימון, פאד תאי לימון
56 ₪נבטים ובצל ירוק )ללא גלוטן(  

חזה עוף, בצל לבן, בצל ירוק, פלפל חריף ופטריות ספייסי צ’יקן●
56 ₪ ברוטב נגיסה עם אורז / נודלס  

גלילי אטריות אורז במיקס של חזה עוף / טופו קוקו קארי פלייקס●
מוקפצות עם נבטים, גזר, פטריות, בצל לבן, בצל ירוק 

59 ₪ ברוטב קארי אדום וחלב קוקוס  

קוביות טופו מוקפצות עם גלילי אטריות אורז, תרד, הטבעונית הירוקה●
אפונה, בצל לבן, בצל ירוק ופטריות ברוטב חלב 

59 ₪ קוקוס וקארי ירוק  

אטריות אורז, נתחי בקר, מיקס פטריות, בוטנים, בצל ספייסי ביף●
59 ₪ ירוק ונטיפי ביצה מוקפצים ברוטב נגיסה  

נתחי בקר מוקפצים ברוטב סצ’ואן עם בצל לבן בקר סצו’אן●
59 ₪ וגמבות צבעוניות על מצע אורז לבן  

בשר קצוץ / עוף קצוץ עם בצל לבן, קישוא, חצילפאד קפאו●
59 ₪ובזיליקום על מצע אורז לבן )תוספת ביצת עין: ₪4(

סלמון, בצל לבן, בצל ירוק, פלפל חריף ופטריות ספייסי סלמון●
56 ₪ ברוטב נגיסה עם אורז / נודלס 

לתשומת ליבך: ● מנה צמחונית ● מנה פיקנטית

תוספת אורז לבחירה:  אורז מוקפץ / אורז לבן

ר ש כ



              סושי/קומבינציות

₪53קומבו A 18 יח’  ●

 4 יח’ I/O אבוקדו גזר מלפפון
 4 יח’ I/O בטטה טמפורה, אבוקדו גזר

 4 יח’ מאקי אבוקדו
 4 יח’ מאקי טמאגו
2  יח’ ניגירי טמאגו

₪53קומבו B 16 יח’  

 4 יח’ I/O סלמון ואבוקדו
 4 יח’ I/O סלמון סקין ומלפפון

 4 יח’ מאקי אבוקדו
4 יח’ מאקי סלמון

₪62קומבו C 16 יח’  

 4 יח’ מאקי סלמון אבוקדו
 4 יח’ מאקי טונה אדומה אבוקדו

 4 יח’ מאקי סלמון סקין
4 יח’ מאקי דניס

₪62קומבו D 16 יח’  

 4 יח’ I/O סלמון אבוקדו
4 יח’ I/O טונה אדומה מלפפון

 2 יח’ מאקי טונה אדומה
 2 יח’ מאקי סלמון

 2 יח’ פוטומאקי סלמון אבוקדו גזר מלפפון
 1 יח’ ניגרי סלמון

1 יח’ טונה אדומה

₪62קומבו E 18 יח’  ●

 4 יח’ I/O בטטה טמפורה אבוקדו גזר
     במעטפת אבוקדו

 4 יח’ I/O טופו מלפפון במעטפת בטטה
 4 יח’ מאקי טמאגו
 4 יח’ מאקי בטטה
2 יח’ ניגרי אבוקדו

₪72קומבו F 24 יח’  ●

 8 יח’ I/O ספייסי סלמון, מלפפון וגזר
 8 יח’ I/O ספייסי טונה ואבוקדו

8 יח’ I/O סלט ספייסי טונה, מלפפון וגזר

₪72קומבו G 13 יח’  

 4 יח’ I/O סלמון אבוקדו
 4 יח’ I/O אבוקדו, גזר ומלפפון

1 יח’ קונוס סלמון אבוקדו
1 יח’ ניגירי סלמון

1 יח’ ניגירי טונה אדומה
1 יח’ דניס

1 יח’ טמאגו

₪82קומבו H 20 יח’  

 4 יח’ I/O סלמון אבוקדו
 4 יח’ I/O טונה אדומה אבוקדו

 4 יח’ I/O סלמון סקין אבוקדו
 4 יח’ I/O ספייסי טונה אבוקדו

4 יח’ סשימי סלמון

75 ₪ קומבו I 16 יח’   

 4 יח’ I/O סלמון אבוקדו
 4 יח’ I/O טונה אדומה אבוקדו

 4 יח’ ניגרי סלמון, טונה, דניס, טמאגו
4 יח’ סשימי סלמון

₪99 קומבו J 32 יח’ )מומלץ לזוג(  

 8 יח’ I/O סלמון אבוקדו
 8 יח’ I/O בטטה, טמפורה, אבוקדו וגזר

 8 יח’ מאקי טונה אדומה
 4 יח’ פוטומאקי שיטאקה וירקות
4 יח’ ניגירי סלמון, טונה אדומה

₪99קומבו K 24 יח’  

 4 יח’ I/O סלמון ואבוקדו
 4 יח’ I/O סלמון סקין ומלפפון

 4 יח’ I/O דניס ומלפפון
 4 יח’ I/O אבוקדו גזר ומלפפון

 4 יח’ פוטומאקי שיטאקה וירקות
4 יח’ ניגירי סלמון וטונה אדומה

₪109קומבו L 20 יח’ )מומלץ ליחיד(  

 4 יח’ I/O סלמון טמפורה אבוקדו במעטפת בטטה
 4 יח’ I/O סלמון, סלמון סקין במעטפת אבוקדו

 4 יח’ I/O סלמון ואבוקדו במעטפת טונה אדומה
 4 יח’ I/O טונה אדומה, אבוקדו במעטפת סלמון

4 יח’ ניגרי סלמון ודניס

₪74קומבו M 16 יח’ )בציפוי פנקו - מוגש חם(  

 4 יח’ I/O סלמון, אבוקדו 
 4 יח’ I/O ספייסי טונה אבוקדו

 4 יח’ I/O דניס שיטאקה ובצל ירוק
4 יח’ I/O ספייסי סלמון ואבוקדו

₪149קומבו ספיישל כיכר 18 יח׳  

 2 יח’ קונגון סלמון
 8 יח’ רול סה קנה לימון

8 יח’ רול נגיסה קראנץ’

אינסיידאאוט )רול עם אצה פנימית ואורז בחוץ 8 יח’(
₪26טמאגו גזר מלפפון  ●
₪26טופו טמפורה אבוקדו מלפפון  ●
₪26 בטטה טמפורה אבוקדו גזר  ●
₪26שיטאקה אבוקדו, גזר מלפפון  ●
₪26ירקות גזר אבוקדו מלפפון  ●

אינסיידאאוט דגים:

₪31סלמון סקיו  

₪31ספייסי סלמון מלפפון גזר  ●

₪31סלט ספייסי טונה מלפפון גזר  ●
₪34   סלמון אבוקדו  

₪36 ספייסי טונה אדומה ואבוקדו  ●
₪36טונה אדומה מלפפון  

₪36דניס עירית מלפפון  

תוספת לרולים:
חנוקי )שבבי טמפורה( / בטטה / טמאגו / שיטאקה 

₪4טופו / אספרגוס  
₪6מעטפת אבוקדו / בטטה  

₪8הוט פנקו / דפי סויה  
₪16מעטפת סלמון / סלמון מעושן  

              סושי ספיישל  
₪36רול סלמון בטמפורה עם אבוקדו  סלמון טמפורה

סלמון, מלפפון, אבוקדונגיסה קראנ’ץ
במעטפת סלמון צרוב בעיטור 

ספייסי מיונז ושבבי בטטה קריספי 
₪49ונגיעות טריאקי  

פוטמאקי סלמון, טונה אדומה, נגיסה רול
 אבוקדו בטטה וחנוקי

 )I/O / ₪49)אצה בחוץ
אבוקדו, אספרגוס, מלפפון גרין רול●

₪28במעטפת עירית  

רול סלמון ואבוקדו עטוף בטונה ריינבו
₪44אדומה, סלמון, בטטה ואבוקדו  

סלמון, אבוקדו שיטאקה ולימון, ספיישל נגיסה
₪49במעטפת סלמון מעושן ואבוקדו  

סלמון טמפורה במעטפת שומשום דרגון רול
אספרגוס אבוקדו ועירית אושניקו 

₪48וליים במעטפת אבוקדו  

פוטומאקי סלמון
טמפורה

אספרגוס, אבוקדו, בטטה 
₪42ושיטאקה )10 יח’ אצה בחוץ(  

סלמון, אבוקדו, אספרגוס, עירית, ספייסי סאקה●
 נגיעות ספייסי מיונז במעטפת

₪49סלמון וטוביקו ירוק מעל  

פאנקפורה
₪39מוגש חם  סלמון ואבוקדו

₪39דניס מלפפון ועירית מוגש חם  פאנקפורה דניס

אבוקדו, בטטה, שיטאקה, עטוף דניס טמפורה
₪45באבוקדו וטוביקו אדום  

סלמון, שיטאקה, ספייסי מיונז, סה קנה לימון
אבוקדו, ועירית, עטוף בטונה 

₪56אדומה וריבועי לימון טרי  

דניס, אבוקדו, בוטנים ושיטאקה, אקא טונה רול
עטוף בטונה אדומה ומעל שבבי 

סלמון טמפורה בליווי ספייסי מיונז, 
₪64טריאקי ובצל ירוק מעל  

              סושי

אוסומאקי )רול צר עם אצה בחוץ 8 יח’( תוספת ירק ₪1
₪17מלפפון / גזר / אבוקדו / קמפיו, בצל ירוק, טמאגו  ●

₪22סלמון / סלמון סקין  

₪26טונה אדומה / דניס  

פוטומאקי )רול רחב אצה בחוץ 10 יח’(

טמאגו / קמפיו / גזר / מלפפון / בטטה / טופו /●
₪28שיטאקי בליווי ירקות  

₪39סלמון / סלמון סקין / ספייסי טונה בליווי ירקות  

₪39טונה אדומה / דניס  

סושי סנדוויץ’ )4 יח׳(

₪38טמאגו / בטטה / טופו / שיטאקה, גזר, מלפפון ואבוקדו●

₪38ספייסי טונה  ●

₪38סלמון / סלמון סקין  

קונוס )מעטפת אצה עם אורז דג / צמחוני(

₪16טמאגו / טופו טמפורה עם בטטה טמפורה בליווי ירקות●
₪17ספייסי טונה מלפפון גזר  ●

₪18סלמון סקין, אבוקדו מלפפון  

₪20סלמון ואבוקדו  

₪21טונה, מלפפון גזר  

2₪14 יח׳ ניגירי )אצבע אורז דג / ירק( טמאגו / אבוקדו  ●

₪22סלמון / דניס / טונה אדומה  

סשימי - דג נא 4 יח’

₪36סלמון  

₪42טונה אדומה / דניס  

המחירים ניתנים לשינוי ע״פי החלטת הנהלת המסעדה.  ט.ל.ח.לתשומת ליבך: ● מנה צמחונית ● מנה פיקנטית

ר ש כ

מאמץ קטן שלנו לסביבה נקיה יותר.עשויים מחומרים מתכלים.מרבית הכלים בהם אנו משתמשיםאיכות הסביבה חשובה לנו!


