
STARTERS

24 ...........................................................הבית ת'פוקצ
פלפל חריף וסלסה עגבניות, שום קונפי, טחינה

58 .......................................................................בורטה
ילי טרי ובלסמי מצומצם'צ, מקורמלותשרי עגבניות 

39....................................................... חציל שרוף
סלסה עגבניות, טחינה, גרגרי חומוס

45.......................................................... פטה כבד
שרי על בריושריבת 

42 ............................................................יו בקר'קרפצ
ן'זית ופרמזבלסמי ושמת , אורוגולה

52.................................................... טונה טטאקי
ילי חריף וביצה רכה'צ, שרי, מצופה שומשום

42 ......................................................................ה'סביצ
עשבי תיבול ופיסטוק, טחינה שקדים וחציל, דג ים

52 ................................................................סלט קיסר
ן'ופרמזאנשובי , קרוטונים, חסה קיסר לבבות

56 ............................................עם פירות אנדיבסלט 
גבינה כחולה, שרי, בצל סגול, אנדיבעלי , חסה

בוטניםואגוזי פקאן ברוטב חמאת 

41 .......................................סלט עשבי תיבול ירוקים
חמוציות, סלרי, נענע, בצל ירוק, פטרוזיליה

לוז ברוטב שמן זית ומיץ לימוןואגוזי  

MAIN COURSE

62 .......................................................................שניצל
סלט ירוק, יפס'צ, פירה: לבחירהתוספת 

75 .....................................................'גר 300המבורגר 
,  סגולבצל , עגבנייה, עם חסה לחמנייה

יפס  'מלפפון חמוץ וצ
: תוספות

₪ 8 –ביצת עין , ₪ 14-פטריות , כחולהגבינת 

159 ................................................'גר 300 אנטריקוט
.א מדורה"יין אדום וקרעי תפורוטב 

FISH

87 ...............................................................פילה לברק
פטריות וניוקי, ארטישוק, ברוטב חמאת עגבניות

95 .............................................סלמון במרינדהפילה 
אסיאתיורוטב מתקתק ירקות מוקפצים עם 

126 ............................................................פילה בר ים
מוקפצים וקציפת  ירוקים ירקות , שום בקראסט

יני'פורצ

ITALY

4SEA............................................................ 74ריזוטו 
ן'תרד ופרמז, מיקס פטריות

68 ..........................................................................ניוקי
חמאת כמהין ולימון, תרד, פטריות

65 .............................................................ריזוטו ירוק 
כוסברה, שום, חלב קרם קוקוס, קארי, תרד, פטריות

KIDS  12גיל  עד
38 .....................................................פסטה
שמנת/ עגבניות רוטב 

42 ........................................פיצה מרגריטה
:ח"ש  4-תוספות  -זיתים , פטריות

46 ...................................יפס'שניצלונים וצ



Sushi Menu

62 ................................................................סמוראי רול
בילוטיילאספרגוס ועירית עטוף , אבוקדו, סלמון

)'יח 8(. וטוגראשיפרוסות לימון עם 

49 ........................................פוטומאקי איקורהסלמון 
מוגש. ועירית אושינקו, מלפפון, אבוקדו, סלמון

)'יח 5. (בצד פונזוורוטב  איקורהעם 

56 .......................................................רולספייסי טונה 
ומלפפון עטוף  קנפיו, טונה בתיבול פיקנטיטרטר 

טמפורהבטונה אבוקדו ושבבי 

52 ....................................................................טריקולור
חסה ואבוקדו עטוף במלפפון  , ילוטייל, טונה, סלמון

.אפשרות ללא גלוטן) 'יח 5. (דאשיעל קרם גזר עם 

49 .......................................................................רולגרין 
 איוליאבוקדו ומלפפון עטוף בעירית קצוצה טונה 

.ושבבי טמפורה וואסבי

52 .................................................................גרילסלמון 
בטטה ואבוקדו אפוי במרינדה יפנית מתוקה סלמון 

ושקדים   מקורמל טריאקי, עטוף בסלמון צרוב
.פרוסים

39 .......................................................................רול י'ווג
עטוף באבוקדו   וטמאגו קנפיומלפפון בטטה 
סגולא "יפס תפו'צושבבי 

ספיישלים

קומבינציות
פלטות סושי למרכז השולחן לפי בחירת השף

220 .....................................................קומבינציה זוגית
סשימי 6, ניגירי 4, רולים 3

398 ......................................................שףקומבינציית 
סשימי 12, ניגירי 6, רולים 5

280 ......................)דגים' גר 500(קומבינציית סשימי 

99 ......................................)'יח 12( ניגיריקומבינציית 

סושי בהרכבה אישית
42 .............................................................אינסיידאאוט

סוגי ירקות לבחירה 3-דג ו
ח"ש 6 –תוספת דג בחוץ 

36 ...............................................צמחוני אינסיידאאוט
ירקות לבחירה

ח"ש 5 –בחוץ אבוקדו תוספת 

26 ...........................................................................מאקי
לבחירהוירק דג 

20 .............................................................צמחוני מאקי
לבחירהירקות  2

יחידות 3 ניגירי
                36 – ילוטייל           33 –טונה              31 –סלמון 

יחידות 5סשימי 
46 – ילוטייל           42 –טונה              38 –סלמון 

 35........................................................ וואקמהסלט 
ומלפפונים ברוטב גומא יפני וואקמהאצות 

 46 .........................................................סלט פפאיה
כוסברה עגבניות שרי , ירקות שורש, ירוקהפפאיה 

תאילנדי חריף ובוטנים   טאםונענע ברוטב סום 
גרוסים

 52 ......................................................טונהרייס  קריספי
  וואסבי וטוביקוטונה חריף אבוקדו טרטר 

)'יח 4. (ריבועי אורז פריכיםעל 

59 ............................................פואגרהטונה  ניגירי
כמהין  איולי, בטריאקיצרובה וכבד אווז צלוי טונה 
)'יח 4( .בזיליקוםופרח 

48 .......................................טונה טטאקיניו סטייל 
  פונזועל  ואיקורהשל טונה צרובה סשימי 

הדרים יפני

מנות פתיחה


