
 תפריט:
 

 מנות ראשונות:
 

    
ש"ח 24אדממה:   

 
ש"ח 26 ד:מוגש עם רוטב שזיפים בצ יחידות(: 2אגרול במילוי ירקות )  

 
ש"ח 26 :קוביות תפו"א מטוגנות מוקפצות ברוטב צ'ילי מתוק וחמאה הום פרייז:  

 
ש"ח 36 –ירקות  ייחידות(: במילו 4גיוזה )  

 
גבינה צהובה ופרמז'ן מטוגנים עם שיכבה יחידות(: כדורי  4כדורי גבינת הבית )

ש"ח 39קריספי עם רוטב לבחירה בצד:  
 רוטב איולי/ צילי/ ספייס מיונז 

 
₪ 44ה פאף רייס: אורז פריך מכוסה טרטר סלמון בתיבול פיקאנטי:'סביצ  

 
: טונה צרובה בציפוי קראסט פלפל צרוב מבחוץ(ו מבפנים )דג נא טונה טאטאקי

על רוטב  עלי בייבי ואיטריות אורזכרוב, גזר, גרוס ומלח גס מוגשת על סלט 
ח"ש 54: ווינגט תפוזים מעל טחמיץ פונזו  

 
ח(: כדור עשוי מאורז אסייאתי מושרה בחלב,"י 1חסקי'ס דרימס )  

ש"ח 29גבינת צהובה וסלמון, מטוגן בטמפורה:     
 
 
 
 
 
 
 
 

 סלטים:
 

סלט שורשים:חסה, עלי בייבי, סלק, גזר ,קולורבי, כוסברה  ופלפל חריף, ברוטב 
ש"ח 44וינגרט אסייתי:     

 
 

 46 :תפוזיםוינגרט ברוטב וקריספי בטטה  בוטנים ,:תערובת עליםשינזוסלט 
 ש"ח

 
 

 ש"ח 8: ן*תוספת לחמניה בא

 ש"ח 10*תוספת סלמון צלוי 

 
 



 
 

 
 

 מוקפצים:
 

 אינדונזית:

, מוגש עם סילן וקארי ,בוטנים חמאת קרם קוקוס, , ברוטב)אטריות ביצים(  נודלס 
 ש"ח  49 -נבטים סינים ובצל ירוק, פטריות, כרוב , בצל לבן, ,בוטנים

 

 בנקוק:
ברוטב צילי מתוק וטרייקי,  בצל ,גזר, כרוב ,נבטים סינים , )אטריות ביצים( נודלס 

 ש"ח  49ושעועית ירוקה, קריספי בטטה :

 

גזר, בצל לבן   אתי, כרוב,ינודלס )אטריות ביצים( ברוטב מסורתי אסיקיסובה: יא
 ש"ח 49: ובצל ירוק

 

 )חריף(קארי ירוק: 

בצל, גזר, כרוב ופלפל   נודלס )אטריות ביצים( ברוטב קארי ירוק, שעועית ירוקה,
 חריף

 
 )חריף( פאד תאי:

 ברוטב פאד פלפל חריף בצל ירוק, , בצל לבן,אטריות אורז, נטיפי ביצה, כרוב, גזר
 ש"ח 49: לימון ובוטנים , מוגש עם כוסברה,תאי קלאסי

 

 : פרייד רייס

 ש"ח 49: כרוב, בצל לבן, פטריות וגזר ברוטב קלאסי נטיפי ביצה, ,אסייאתי אורז

 

 )חריף( אורז קארי:

 בצל ירוק, בצל לבן וגזר ופלפל חריף , כרוב,אסייאתי אורז

 
 

 ש"ח 10 צלוי*תוספת סלמון 

 

 



 

 

 

 

 

 אצבעות אורז עם נתח דג נא או ירק :י"ח( 2גירי )ינ

 ש"ח 20נגירי אבוקדו: 

 ש"ח 21נגירי טמגו: 

 ש"ח 24נגירי סלמון: 

 ש"ח 26נגירי טונה: 

 

 

 : נתחי דג נאגר 80כי"ח(  4סשימי )

 ש"ח 38סלומון: 

 ש"ח 44טונה אדומה: 

 

 

 :סושי מופורק בקערית( בולסצ'יראשי )

שברי מלפפון, גזר,  בטטה,, שיטאקה, אבוקדו,קערת אורז סושיצ'ראשי טבעוני:
 ש"ח 56 :אצות ומיקס שומשום לבן ושחור

שברי  מלפפון,בטטה, , אבוקדו, נא קערת אורז סושי, פיסות סלמון צ'ראשי סלמון:
 ש"ח 64 אצות ומיקס שומשום לבן ושחור

 בטטה,קערת אורז סושי, פיסות טונה אדומה נא, אבוקדו, צ'ראשי טונה אדומה:
 ש"ח 66 שברי אצות ומיקס שומשום לבן ושחור: מלפפון,

 ש"ח 5תוספת גבינת שמנת: 

 

 

 :רולים

 הוסומקי: רול צר עם אצה בחוץ עם מילוי אחד
 

₪ 20 :(המאקי ירק )גזר, בטטה, מלפפון, שיטאק  
 

₪  23 :מאקי טמגו  



 
₪  22מאקי אבוקדו:  

 
₪  32 :מאקי סלמון / ספייסי  

 
₪ 33 :מאקי טונה / ספייסי  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

insideout: 
 
 

 טמאגושי : )רול צמחוני(
ש"ח 34: בטטה, טמאגו, קנפיו,מלפפון אבוקדו  

 
)רול צמחוני(יאסאי:   

ש"ח 34מלפפון בציפוי קריספי בטטה ושומשום שחור:  ,גזר ,בטטה ,אבוקדו   
 

ש"ח 36אבוקדו : סלמון אבוקדו: סלמון,    
 

ש"ח 38ספייס טאקה: ספייס טונה, מלפפון, אבוקדו בציפוי שומשום שחור:   
 

ש"ח 36ציפוי שומשום שחור: ספייס סאקה: סלמון, מלפפון, אבוקדו ב  
 

ש"ח 33סלמון סקין: סלמון סקין טמפורה קריספי, מלפפון בציפוי טמפורה קרה:   
 

ציפוי בז, שבבי טמפורה ובצל ירוק פריז: סלמון מבושל מתובל עם ספייס מיונ
ש"ח 36שומשום שחור:      

 
ש"ח  36מרסיי: טונה אפויה ,מיונז,בצל ירוק ומלפפון  בציפוי שומשום:   

 
 סושי בהרכבה:

ש"ח 36ירקות:  2+  סלמון   
ש"ח 38ירקות  2טונה +   

ש"ח  34ירקות: 3  
ש"ח 5תוספת טמפורה:   

ש"ח 5תוספת גבינת שמנת:   
 
 
 
 



 
 סושי סנדויץ' )· 4 יחידות(

 
 39 :בציפוי שבבי טמפורה ונגיעות טריאקי  ,ווג'י סנדביץ': אבוקדו, טמאגו ובטטה

 ש"ח
 

ח"ש 42סנדוויץ סלמון :סלמון אבוקדו בציפוי טמפורה קרה:    
 

בציפוי שבבי טמפורה , סנדביץ': סלמון, סלמון סקין אבוקדו ובטטה סקין סלמון
ש"ח 42–ונגיעות טריאקי   

 
 42אבוקדו ובטטה בציפוי שבבי טמפורה   סלמון\ספייסי סנדביץ': ספייסי טונה 

 ש"ח 
 
 

ש"ח 5תוספת טמפורה:   
 
 
 
 

 טמאקי: 
 קונוס אצה במילוי אורז ותוספות

 
ש"ח 26קונוס ווג'י:   

ש"ח 29קונוס סלמון סקין:   
31קונוס סלמון אבוקדו:   

ש"ח  31קונוס סלמון בטטה:   
ש"ח 31קונוס סלמון טמפורה:  

ש"ח 39קונוס דאבל סלמון:   
₪ 42קונוס דאבל סלמון פילדלפיה )גבינת שמנת(:   

 
 

 Hot rolls: )רולים מצופים בטמפורה ופנקו(
 

  ש"ח 42 פנקו רול: סלמון, אבוקדו, בטטה:
 

ש"ח 39הוט ווגי : אבוקדו בטטה, שיטאקי, בצל ירוק:   
 

ש"ח  53: וגבינה צהובה מוצרלה קראנצ': סלמון, בטטה, שיטאקי  
 

  ש"ח  49סלמון, בטטה, גבינת שמנת ובצל ירוק:שמנת קראנץ סלמון:
 
 

   Classic specials  
 

ח"ש 42  :בגריל נגיעות טרייקי  אבוקדו: סלמון אפוי, מלפפון, בציפוי יוקי  
 

סלמון נא, מלפפון, בטטה בציפוי שמשום שחור, בטטה קריספי, שבבי : בומבה
ש"ח 48: מתוק עם נגיעות רוטב איוליטמפורה מתובל בצ'ילי   



 
רוק אנד רול: סלמון, בטטה, מלפפון ומעל ספייס מיונז, בצל מטוגן ומוקפצת 

ש"ח 48בטריאקי, שומשום וקריספי בטטה:   
 

סאיקו רול: ספייסי סלומון, שבבי טמפורה, עירית, בטטה ואבוקדו בציפוי סלומון 
שח  52 :צרוב, מעט רטבים, שבבי טמפורה וקריספי בטטה  

 
פלחי  מנגו )בעונה(\טונה ,שיטאקי ומלפפון בציפוילימוןטונה סאוור: ספייסי טונה 

שח 53  :לימון ונענע  
 

חלפיניו: טונה, שיטאקי, מלפפון, קריספי טמפורה וספייסי מיונז בציפוי טונה,  טונה
שח  53 :וטבעות חלפיני  

 
עטוף בדפי מלפפון, לימון סאקה טאקה: סלמון נא, טונה נא, אבוקדו, בצל ירוק 

ש"ח 59וטבעות חלפיניו:   
 

דינמיט: סלמון נא, סלמון סקין, בטטה, שיטאקה עטוף וצרוב בספייס סלמון, 
ש"ח 59ספייס טונה, פלפל חלפיניו וספייס מיונז:   

 
 

 
 
 
 
  
  

Grill cheese special 
 

בציפוי גבינת סלמון צלוי, בטטה, עלי בייבי, גבינת שמנת  :גואדה מיושנתגריל 
  ש"ח 56: גואדה מיושנת, גבינת שמנת ופסטו

 
עגבניות מיובשות, גבינת שמנת, בצל ירוק בציפוי  בטטה, סלמון צלוי, קרייזי צ'ייז:

ש"ח 58ושבבי טמפורה:  גבינה צהובה נמסה ונגיעות גבינת שמנת שמנת  
 

אבוקדו, גבינה צהובה, עגבניות מיובשות ומעל מלח גס, פלפל שחור,  ביג איטליה:
ש"ח 50: ונגיעות גבינת שמנת ופסטו  

 
 
 

CREAM CHEESE  SPECIAL 
 

ברזיליאן סטייל: אינסייד אאוט  עם סלמון, גבינת שמנת, בצל ירוק וגבינת שמנת 
"חש 42מעל:     

 
נגיעות גבינת בציפוי   טמפורהושבבי בטטה גבינת שמנת, סלמון, שמנת בטטה: 

ש"ח 46ת:יריעשמנת, שבבי סלק ו  
 

מריאצי: גבינת שמנת, סלמון, אבוקדו, בציפוי אבוקדו, נגיעות שמנת ושבבי סלק:  
 48  ש"ח



 
פילדלפיה גרליק: סלמון, גבינת שמנת, בצל ירוק ,מלפפון בציפוי שומשום שחור 

ש"ח  46ושום עם נגיעות טריאקי:   
 

 
 
 
 

 קומבינציות
 

י״ח( 16: )קאנטוקומבינציה   
יאסאי 4 י"ח     

סלמון אבוקדו 4י"ח     
אבוקדו מאקי 8י"ח     

ש"ח 56מחיר:   
 
 

י״ח( 16קומבינציה ווג׳י: )  
יאסאי 8 י"ח    

טמאגושי 8 י"ח    
ש"ח 67מחיר:   

 
 
 
 

י״ח 20קומבינציה סמוראי:   
ספייס טאקה 4י"ח     
ספייס סאקה 4י"ח     

יאסאי 4י"ח     
סלמון בטטה 8י"ח      

ש"ח 89מחיר:   
 
 

י״ח 20קומבינציה גריל:    
יאסאי 4י"ח     

סלמון סקין 4י"ח      
יוקי 8י"ח     

סלמון צלוי בטטה 4י"ח     
ש"ח 109 :מחיר  

 
 

י״ח 32קומבינציה טוקיו:   
בומבה 4י"ח     

טונה סאוור 4י"ח     
יוקי 4י"ח     

ספייס סנדוויץ סלמון 4י"ח     
מקי סלמון 8י"ח     

ניגירי סלמון 2י"ח     
ניגירי טונה 2י"ח     



סשימי סלמון 4י"ח     
ש"ח 217מחיר:   

 
 

י״ח 40קומבינציה שינזו:   
סאיקו 4י"ח     
בומבה 8י"ח     

יוקי 4י"ח     
ספייס סנדוויץ סלמון 4י"ח     

ספייס טאקה 8י"ח     
ניגירי סלמון 2י"ח    

ניגירי טונה 2י"ח     
ניגירי טמאגו 2י"ח     
סשימי סלמון 3י"ח     

סשימי טונה 3י"ח     
ש"ח 298מחיר:   

 
 
 
 

י״ח 94קומבינציה פאן:   
סלמון אבוקדו 8 י"ח     

ספייס סאקה 8י"ח     
ספייס טאקה 8י"ח     

פריז 16י"ח     
סלמון בטטה 16י"ח     

8קי אבוקדו  י"ח אמ   
16טאמגושי:  י"ח    

יאסאי 16י"ח     
ש"ח 379מחיר:   

 
 

י״ח 94קומבינציה גוקו:   
סלמון אבוקדו 8י"ח     
ספייס סאקה 8י"ח     
ספייס טאקה 8י"ח     

פריז 8י"ח     
סלמון בטטה 8י"ח     

יוקי 8י"ח     
ספייס סנדוויץ סלמון 4י"ח    

בומבה 8י"ח     
סאיקו 8י"ח     

טונה סאוור 8י"ח     
יאסאי 16י"ח     

ניגירי סלמון 2י"ח     
ש"ח 467מחיר:   

 
 

 באו באן



 
מוגש עם הום דג לבן בטמפורה, עגבניות, חסה פריכה, בצל עם רוטב יולי  מאסטר:

ש"ח 58: או סלט אישי או צ'יפס פרייז  
 

 
ש"ח 8*תוספת גבינה צהובה מוקרם:   

 
 
 
 
 

65פיש אנד צ'פס:  ש"ח   
 

 תפריט ילדים:
 

שח  26צ'פס:  
 

42פיש אנד צ'פס:  ש"ח   
 

ש"ח 35ירקות(:  נודלס קיד'ס: נודלס ברוטב טריאקי )ניתן להוסיף  
ש"ח 5תוספת ירקות:   

 
ש"ח 10 :צלוי תוספת סלמון  

 
 
 
 

קינוח: )כל הגלידות עשויות במקום, גלידה ברזילאית מיוחדת עם חלב מרוכז 
(ושמנת  

 
ש"ח )כדור( 14בטעם שמנת:  גלידה הבית  

ש"ח )כדור( 14גלידה בטעם לוטוס :   
ש"ח )כדור( 14 גלידה בטעם נוטלה:  

 
ש"ח 38טעמי גלידה: 3הבית:  ספשייל גלידות  

 
ש"ח 39  : סושי בננה  

 
 לימון מרנג:

 ש"ח 44: טארט לוז, קרם לימון עשיר ונימוח וקציפת מרנג

 

 באונטי:

 ש"ח 44: ביסקויט קרמו שוקולד קראנץ נוגט, קרם קוקוס עשיר בציפי גנאש

 

 טאר תפוחים:



מוגש עם כדור  קראמבל.טארט לוז, מרקחת תפוחים עם קוקוסו  שברי לוז  ומעל 
 ש"ח 45: גלידה

 

 

 
 

 שתייה:
 

ש"ח 12קולה:  
ש"ח 12קולה זירו:   

ש"ח 12סודה:   
ש"ח 12מים מינרלים:   

ש"ח 12מיץ תפוזים:   
ש"ח 12מיץ אשכוליות:   

ש"ח 12תה קר בטעם אפרסק:   
 
 

 בירות:
 

ש"ח 20בירה היינקן:   
ש"ח 20בירה תאילנדי לאו:   

ש"ח 23בירה יפני קירין:   
 
 

 אלכוהול:
 

ש"ח 19/90יין אדום:  
ש"ח 19/90יין לבן: :  
ש"ח )בקבוק( 95שמפניה:   

ש"ח 28סאקה:  
ש"ח 36טקילה:   
ש"ח 32וודקה:   

ש"ח  46וויסקי ג'וני שחור:   
 
 

 קוקטיילים:
 

 ספרינג ברייק: 
ש"ח   46מיקס מיץ תפוזים ותות, וודקה וקרח:   

 
 חלום מתוק:

ש"ח 46רח: מיץ תות, חלב מרוכז, חלב, וודקה וק  
 

 קאיפיריניה: 
ש"ח 44לימון, סוכר, וודקה וקרח:   

 
:רוזס  



ש"ח 46יין אדום יבש, חלב מרוכז וקרח:   
 

 פינה קולדה:
ש"ח 49מיץ אננס, חלב קוקוס, חלב מרוכז וקרח:    

 

 


