


באן עוף … 28
 עוף, מיו-ראצ'ה, קריספי שאלוט, חסה אייסברג, טקואן,

בצל כבוש ובצל ירוק  

באן בקר מפורק … 29
 ברוסט בבישול ארוך, מיו-קימצ'י, קריספי שאלוט, חסה אייסברג,

מלפפון כבוש, בצל ירוק וברד צנונית 

באן דלורית … 25
 דלורית צלויה ומזוגגת, איולי פלפלים מעושנים ביתי,

קריספי שאלוט, חסה אייסברג, בצל ירוק ונבטי אפונה  

באן קריספי צ'יקן צ'אטני  … 32
קריספי צ'יקן, מיו-יוזו, קריספי שאלוט, חסה אייסברג, כרישה חרוכה, בצל ירוק,  

צ׳אטני פלפלים משמשים וטוגרשי

באן בורגר  … 34
המבורגר, מיו-ראצ'ה, אורוגולה, ובצל מקורמל

באן אנטריקוט   … 36
מינוט סטייק, סלט ביצים, מיונז חרדל יפני עם מייפל

דן דן נודלס … 68
אטריות אודון יפניות, בשר בקר טחון, ברוקולי, פאק צ׳וי, שעועית 

ירוקה, , טקואן, בצל ירוק, ביצה, צ'ילי ושומשום  

ווג׳י טופו משי … 64
אטריות אודון יפניות, טופו משי, הויסין בוטנים, פאק צ׳וי, פורטבלו, 

שימאג׳י, ברוקולי, שעועית ירוקה, פולי סויה, בצל ירוק ושומשום  

צ׳יקן סטיר פרי … 66
אטריות אודון יפניות, רצועות עוף / חזה עוף בציפוי פנקו, פאק צ׳וי, 

פורטבלו, שימאג'י, ברוקולי, שעועית ירוקה, פולי סויה, בצל ירוק ושומשום 

אטריות אורז ופרגית … 74
 אטריות אורז, פרגית קצוצה, ברוקולי,

 שעועית, פאק צ'וי, פולי סויה, רוטב גוצ'וצ'אנג,
בצל ירוק  וטוגראשי

אודון עוף / אנטריקוט ודלורית צלויה … 78/74
 אטריות אודון יפניות, עוף/אנטריקוט,

 דלורית מזוגגת צלויה, אפונת שלג, צ'ילי,
בצל ירוק וקשיו מסוכר

עוף ומלפפונים … 49/28
 מלפפון, עוף, אצות וואקמה,

רוטב פונזו תפוז ואפונת וואסבי

חציל מאודה … 23
 חציל מאודה, צ'ילי,

קריספי שאלוט ובצל ירוק

אצות קומבו … 26
 אצות קומבו, אטריות שעועית, שום כבוש,

 שמן צ׳ילי, שמן שומשום, בצל ירוק
וקריספי שאלוט 

סלק … 26
סלק צלוי במייפל טהור, סויה קוראנית, ג׳ינגר, 

שאטה, בצל ירוק ואפונת וואסבי

סלט HIROה… 69
חסה סלנובה, אנדיב אדום ולבן, ירוקים חלוטים, פולי 

סויה, קריספי נורי, קריספי שאלוט, שומשום שחור, 
טופו/ עוף צרוב ברוטב מיסו, יוזו ומירין 

4 או 6 יחידות )ניתן לשלב בין הסוגים השונים(

פרגית … 58/42
פרגית קצוצה, פטריות שיטאקה, ג׳ינג׳ר, שום, 

שאלוט, סויה, מירין ובצל ירוק 

תרד ופטריות … 55/39
 תרד,  פטריות שיטאקה, אגוזי קשיו, ג׳ינג׳ר,

שאלוט, סויה, מירין ושמן שומשום  

באן קריספי צ'יקן … 24
 לחמנית באן מאודה, חזה עוף בציפוי פנקו,

מיונז וחסה  

נודלס ילדים … 35
אטריות אודון עם עוף / חזה עוף בציפוי פנקו / 

בשר בקר טחון / טופו

מנות ווק

סלטים

גיוזות

מנות ילדים

ראמן גוצ'ו עוף / בקר … 60 / 68
 אטריות ראמן טריות, ציר עוף וירקות שורש 12 שעות, חזה עוף

 מאודה וצרוב על הפלאנצ'ה/ בקר בבישול ארוך פטריות שיטאקי,
ביצה, פאק צ'וי, טקואן, בצל ירוק, שומשום ואבקת קוצ׳וקארו

ראמן דן דן … 64
 אטריות ראמן טריות, ציר עוף וירקות שורש 12 שעות, קונפי שום, בשר בקר טחון

 במירין שאטה, פטריות שיטאקי, פאק צ'וי, טקואן, בצל ירוק, נבטים, ביצה ושומשום

ראמן עוף … 60
אטריות ראמן טריות, ציר עוף וירקות שורש 12 שעות, קונפי שום, טארה דאשי, חזה 

עוף מאודה וצרוב על הפלאנצה , פטריות שיטאקי, פאק צ'וי, טקואן, בצל ירוק, נבטים, 
 ביצה ושומשום  

ראמן טופו משי )טבעוני / צמחוני( … 54
אטריות ראמן טריות, ציר ירקות שורק  ופטריות פורצ׳יני 8 שעות, מיסו לבן וקונפי 

 שום, קומבו טארה, טופו משי ופטריות שיטאקי מהווק, אצות וואקמה, ברוקולי,
שעועית ירוקה, שורש פאק צ׳וי, בצל ירוק, נבטים סיניים, ביצה חצי קשה ושומשום 

)המנה הטבעונית ללא ביצה(

ניתן להוסיף 2 יח׳ גיוזה מאודה למנות הראמן בתוספת 14 ₪

ראמן

BUNS

מוצ'י … 12
טוויסט מערבי לממתק היפני, בצק אורז העוטף בתוכו גלידה בטעמים משתנים SOMETHING SWEET





עוף ומלפפונים
מלפפון, עוף, אצות וואקמה, רוטב פונזו תפוז ואפונת וואסבי

חציל מאודה
חציל מאודה, צ'ילי, קריספי שאלוט ובצל ירוק

קומבו אצות
 אצות קומבו, אטריות שעועית, שום כבוש, מירין, שמן צ׳ילי,

שמן שומשום, בצל ירוק וקריספי שאלוט 

סלק
סלק צלוי במייפל טהור, סויה קוראנית, ג׳ינגר, שאטה, בצל ירוק ואפונת וואסבי

 עסקיות צהריים
העסקית כוללת סלט ומנה עיקרית לבחירה

עסקיות צהריים מוגשות בין 12:00-17:00

ראמן טופו משי צמחוני/טבעוני
אטריות ראמן טריות, ציר ירקות שורש ופטריות פורצ׳יני 8 שעות, מיסו 
לבן, קונפי שום, טופו משי, פטריות שיטאקי, אצות וואקמה, ברוקולי, 

שעועית ירוקה, פאק צ׳וי, טקוואן, בצל ירוק, נבטים, ביצה ושומשום.

ראמן גוצ'ו עוף 
אטריות ראמן טריות, ציר עוף וירקות שורש 12 שעות, חזה עוף מאודה 

וצרוב על הפלאנצ'ה, פטריות שיטאקי, ביצה, פאק צ'וי, טקואן, בצל 
ירוק, שומשום ואבקת קוצ׳וקארו

ווג׳י טופו משי
אטריות אודון יפניות, טופו משי, הויסין בוטנים, פאק צ׳וי, פורטבלו, 

שימאג׳י, ברוקולי, שעועית ירוקה, פולי סויה, בצל ירוק ושומשום

צ׳יקן סטיר פרי
אטריות אודון יפניות, רצועות עוף/חזה עוף בציפוי פנקו, פאק צ׳וי, 

פורטבלו, שימאג'י, ברוקולי, שעועית ירוקה, פולי סויה, בצל ירוק 
ושומשום

אטריות אורז ופרגית
אטריות אורז, פרגית קצוצה, ברוקולי, שעועית, פאק צ'וי, פולי סויה, 

רוטב גוצ'וצ'אנג, בצל ירוק  וטוגראשי.

 ארוחת באן
שני באנים לבחירה מוגשים עם סלט קולסלאו

באן עוף
עוף, מיו-ראצ'ה, קריספי שאלוט, חסה אייסברג, טקואן, בצל כבוש 

ובצל ירוק

באן בקר מפורק
ברוסט בבישול ארוך, מיו-קימצ'י, קריספי שאלוט, חסה אייסברג, 

מלפפון כבוש, בצל ירוק וברד צנונית

באן דלורית
דלורית צלויה ומזוגגת, איולי פלפלים מעושנים ביתי, קריספי 

שאלוט, חסה אייסברג, בצל ירוק ונבטי אפונה

באן קריספי צ'יקן צ'אטני
קריספי צ'יקן, מיו-יוזו, קריספי שאלוט, חסה אייסברג, כרישה חרוכה, 

בצל ירוק,  צ׳אטני פלפלים משמשים וטוגרשי

באן בורגר
המבורגר, מיו-ראצ'ה, אורוגולה, ובצל מקורמל

באן אנטריקוט
 מינוט סטייק, סלט ביצים, מיונז חרדל יפני עם מייפל

  HIRO סלט
חסה סלנובה, אנדיב אדום ולבן, ירוקים חלוטים, פולי סויה, קריספי 
נורי, קריספי שאלוט, שומשום שחור, טופו/ עוף צרוב ברוטב מיסו, 

יוזו ומירין 

ראמן גוצ'ו בקר
אטריות ראמן טריות, ציר עוף וירקות שורש 12 שעות, בקר בבישול 

ארוך, פטריות שיטאקי, ביצה, פאק צ'וי, טקואן, בצל ירוק, שומשום 
ואבקת קוצ׳וקארו

ראמן דן דן
אטריות ראמן טריות, ציר עוף וירקות שורש 12 שעות, קונפי שום, בשר 

בקר טחון במירין שאטה, פטריות שיטאקי, פאק צ'וי, טקואן, בצל 
ירוק, נבטים, ביצה ושומשום .

דן דן נודלס 
אטריות אודון יפניות, בשר בקר טחון, ברוקולי, פאק צ׳וי, שעועית 

ירוקה, , טקואן, בצל ירוק, ביצה, צ'ילי ושומשום

אודון עוף / אנטריקוט ודלורית צלויה
אטריות אודון יפניות, עוף/אנטריקוט, דלורית מזוגגת צלויה, אפונת 

שלג, צ'ילי, בצל ירוק וקשיו מסוכר

סלטים לבחירה

עיקריותעיקריות

FREESTYLE LUNCH

+

עסקית 68 ₪ עסקית 58 ₪

בירה / סאקה צהריים … ₪18
דרינק צהריים
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