
תפריט 



פתיחה 
קימצ'י | 17

(חמוצים אסייתים) 

יקיטורי מאקי סלמון מטוגן | 28
על מצע עלי בייבי טריאקי ושומשום קלוי 

דים סאם צמחוני | 29
כיסוני בצק מאודים במילוי תרד, בטטה ופיטריות 4 יח' 

גיוזה צמחוני | 29
כיסוני בצק מטוגנים במילוי, תרד בטטה ופיטריות 4 יח' 

דים סאם בשרי | 32
כיסוני בצק מאודים במילוי עוף, אווז, בקר 4 יח' 

מרק מיסו | 19
על בסיס סויה עם טופו, בצל ירוק ואצות וואקמה 

מרק השף | 25
שאל את המלצר שאל את המלצר 

ניגירי כבד אווז | 35
2 יח' מוגש עם ריבת בצל 

סלט וואקמה | 35
כרוב, גזר, מלפפון, אצות וואקמה, אטריות שעועית 

ובצל ירוק בויניגרט אסייתי מתקתק 

הירוקה | 38
חסות, כרוב, גזר, חצאי שרי ומלפפון ברוטב כוסברה, חסות, כרוב, גזר, חצאי שרי ומלפפון ברוטב כוסברה, 

בוטנים, פקאן מסוכר וקריספי בטטה 

אדממה | 22
פולי סויה עם מלח גס ופלח לימון 

אגרול צמחוני | 25
על מצע בייבי בליווי צ'ילי מתוק 

אגרול עוף | 28
על מצע בייבי בליווי צ'ילי מתוק על מצע בייבי בליווי צ'ילי מתוק 

פיטריות בטמפורה | 32
פיטריות בציפוי קריספי טמפורה עם שומשום קלוי ורוטב מתקתק 

פיש אנד צ'יפס | 35
רצועות סלמון בטמפורה וצ'יפס הולנדי בפילדלפיה בליווי איולי לימוני 

קרפציו סלמון | 44
סלמון נא, אבוקדו, צ'ילי חריף, כוסברה, בצל ירוק, בצל סגול 

ושומשום קלוי עם רוטב פונדו יוזו מלח גס ושמן זית ואיולי לימון כבוש ושומשום קלוי עם רוטב פונדו יוזו מלח גס ושמן זית ואיולי לימון כבוש 

ירקות בטמפורה | 35
ברוקולי, פטריות, טבעות בצל ואבוקדו 

בציפוי קריספי טמפורה בליווי איולי לימוני 

קרפציו סלק | 38
סלק, אגוזי מלך, פרוסות שום, שמן זית וחומץ בלסמי 

עם סלט ארוגולה חמוץ ומלח גס 

קריספי טונה סלייס | 46
משולשי בצק פריך עם טונה אדומה, סלסה שרי, אבוקדו, 
כוסברה, ויניגרט הדרים, מיונז פיקנטי ושומשום קלוי 

המנות עלולות להכיל אלרגנים. 

טבעוני צמחוני רמת חריפות 



סנדוויץ‘ סושי 

מאקי 

קונוס 

סאקה סנדוויץ‘ | 43
סלמון נא ואבוקדו בציפוי טמפורה  

  Cocked salomon
סלמון אפוי, אבוקדו ובטטה בציפוי טמפורה  

טאקה סנדוויץ‘ | 43
טונה אדומה ואבוקדו בציפוי טמפורה 

גרין סנדוויץ‘ | 40
אבוקדו , בטטה וטמגו בציפוי טמפורה 

ניגירי דג 2 יח‘ | 22
סלמון נא / טונה אדומה / דניס 

ניגירי ירק 2 יח’ | 19
אבוקדו / טמגו / סלק / בטטה 

סשימי 3 יח‘ | 32
סלמון נא / טונה אדומה / דניס 

סשימי 5 יח‘ | 42
סלמון נא / טונה אדומה / דניס 

סלמון טמאקי | 24
סלמון נא, אבוקדו, מלפפון ובצל ירוק 

טונה טמאקי | 24
טונה אדומה, גזר, אבוקדו וטמגו 

גרין טמאקי | 22
בטטה, אספרגוס, גזר, טמגו ואבוקדו 

מאקי דג | 23
סלמון נא / טונה אדומה / דניס / סלמון אפוי / טונה רגיל 

מאקי ירק | 20
אבוקדו / בטטה / טמאגו / קנפיו / 
שיטאקי / מלפפון / גזר / אספרגוס 

43 |

המנות עלולות להכיל אלרגנים. 



סאקורה (פריחת הדובדבן) | 43
אספרגוס, שמנת, מלפפון, אבוקדו ומעליו ספייסי סלמון טוביקו ועירית. 

מוגש על מצע עלי בייבי בויניגרט אסייתי 

פילדלפיה | 39
טמפורה, שמנת, מלפפון, אבוקדו, גמבה קלויה ובצל ירוק במעטפת סלמון מעושן ועירית 

CRAZY ROLL
דניס, סלמון, טונה אדומה, בצל ירוק ואבוקדו בציפוי שומשום קלוי דניס, סלמון, טונה אדומה, בצל ירוק ואבוקדו בציפוי שומשום קלוי 

וג‘י רינבאו | 36
מלפפון, בטטה וטמגו במעטפת אבוקדו, סלק ובטטה 

דאבל סלמון | 48
ספייסי סלמון, אבוקדו, ובצל ירוק במעטפת טמפורה, ספיסי סלמון ואבוקדו 

קראנצ‘י רול | 44
סלמון סקין, אבוקדו, מלפפון, קנפיו במעטפת סלמון, צ‘ילי חריף, קרם וואסבי ולימון 

סיאקה (פרח) | 47
סלמון אפוי, אספרגוס ושיטאקי במעטפת סלק, קרם גזר, פקאן סיני ושבבי קוקוס 

  MIDDLE EAST
טונה גריל, אבוקדו, מלפפון וטמגו במעטפת חציל בלאדי, טחינה סגולה, צ‘ילי חריף 

וסלסה שרי עם כוסברה (אפשרות לטבעוני) 

סיאקו (אמת) | 47
סלמון, אבוקדו וטמגו במעטפת טונה צרובה, קרם וואסבי, עירית וטוביקו 

קטרפילר | 45
סלמון אפוי ובטטה במעטפת טמפורה, ריבת בצל, עירית ושקדים קלויים 

מיאסו (אמת) | 45 
ריבת בצל, בטטה ואבוקדו בציפוי קריספי בטטה. מעליו סלט טופו עם שקדים, שומשום ועירית 

  SWEET CHIKEN
עוף קר , קנפיו , בטטה , במעטפת אבוקדו , ספייסי מיונז וקריספי בטטה 

לטנגו צריך שניים | 65
אנטריקוט / סלמון נא, בטטה וריבת בצל במעטפת אבוקדו וכבד אווז מקורמל אנטריקוט / סלמון נא, בטטה וריבת בצל במעטפת אבוקדו וכבד אווז מקורמל 

  NEWSHI ROOL
ספייסי סלמון, אבוקדו ובטטה במעטפת סלמון צרוב, ספייסי מיונז, טריאקי, 

שבבי טמפורה , קריספי בטטה ועירית 

שירו (סמוראי) | 42
מלפפון, אבוקדו וגמבה קלויה במעטפת עירית, שבבי טמפורה וטרטר 

ספייסי טונה וסלמון 

  GREEN NEWSHI
טופו, קנפיו, מלפפון ובטטה במעטפת אבוקדו, ספייסי מיונז, טריאקי, קריספי בטטה, שבבי טמפורה ועירית 

סאטו (סוכר) | 47
שמנת פסטו, מלפפון, גמבה קלויה, בטטה במעטפת סלמון מקורמל, אגוזי מלך וטריאקי 

ניוקו (אוצר) | 40
חמאת קארי ובוטנים, בטטה, שבבי טמפורה במעטפת אבוקדו, אגוזי מלך וויניגרט כוסברה 

מקסיקנה | 44
טופו / סלמון אפוי, מלפפון וגמבה קלויה במעטפת קריספי בטטה עם סלט אבוקדו, בצל סגול, כוסברה, לימון וצ‘ילי חריף טופו / סלמון אפוי, מלפפון וגמבה קלויה במעטפת קריספי בטטה עם סלט אבוקדו, בצל סגול, כוסברה, לימון וצ‘ילי חריף 

ספיישלים 

45 |

49 |

42 |

46 |

45 |

המנות עלולות להכיל אלרגנים. 



מטוגנים 

טייגר | 45
ספייסי סלמון, מלפפון ובצל ירוק בציפוי עירית עם סלט אבוקדו, בצל סגול, כוסברה ולימון 

ראיו (דרקון) | 36
שמנת פסטו, גמבה קלויה, בטטה וטמפורה במעטפת אבוקדו, בטטה, ספיסי מיונז ואגוזי מלך קלויים 

מיוקו (ילדה יפה) | 48
ספייסי טונה, אבוקדו, מלפפון, בטטה ובצל ירוק במעטפת סלמון צרוב, 
ספייסי מיונז, טריאקי, שבבי טמפורה, קריספי בטטה, עירית ובוטנים ספייסי מיונז, טריאקי, שבבי טמפורה, קריספי בטטה, עירית ובוטנים 

ארטה (טרי חדש) | 33
בטטה, גזר ואבוקדו במעטפת סלק, קרם גזר ושבבי קוקוס 

  RED & WHITE
פוטומאקי אבוקדו, עירית, מלפפון, דניס וטמפורה 

במעטפת טונה צרובה ספייסי סלמון, טוביקו וויניגרט כוסברה 

בורלה רול | 46
שמנת, אבוקדו, בצל ירוק ומלפפון שמנת, אבוקדו, בצל ירוק ומלפפון 

במעטפת סלמון מקורמל, טריאקי, שקדים קלוים, שומשום ועירית 

פסטו רול | 44
סלמון נא, שמנת פסטו, טמפורה ובצל ירוק במעטפת אבוקדו 

 NEW RAINBOW
שמנת פסטו, אבוקדו, טמפורה ובצל ירוק במעטפת טונה אדומה, סלמון נא ודניס 

ניגירי בולס ספיישל | 36 / 47
כדורי אורז במעטפת טונה אדומה, סלמון נא ודניס מונחים על כיתמי איולי סלק וספייסי מיונז כדורי אורז במעטפת טונה אדומה, סלמון נא ודניס מונחים על כיתמי איולי סלק וספייסי מיונז 

   SMOKED BALLES
כדורי אורז ממולאים בשמנת פסטו במעטפת סלמון מעושן, עירית וטמפורה 

מונחים על כיתמי טחינה סגולה ואיולי לימון כבוש 

   TOP TUNA GRIL
אבוקדו, מלפפון, טמפורה ושמנת במעטפת של טונה גריל ואבוקדו 

ניושי סנדוויץ‘ | 49
סנדוויץ‘ עם אצה בחוץ בקריספי טמפורה במילוי סלמון אפוי, אבוקדו ובטטה סנדוויץ‘ עם אצה בחוץ בקריספי טמפורה במילוי סלמון אפוי, אבוקדו ובטטה 

עם ספייסי מיונז, טריאקי, שבבי בטטה, עירית ושומשום 

HOT אבוקדו | 39
אבוקדו, בטטה, ובצל ירוק 

HOT ספייסי טונה | 39
ספייסי טונה, בצל ירוק ואבוקדו 

HOT ווג‘י | 39
אבוקדו, בטטה, טמאגו וקנפיו (אפשרות לטבעוני) 

HOT סלמון | 39
סלמון אפוי, אבוקדו ובטטה 

איטליאנו | 42
סלמון נא, שמנת פסטו ואבוקדו בציפוי בטטה קריספי 

ספיישלים 

46 |

38 |

44 |

45 |

המנות עלולות להכיל אלרגנים. 



קומבינציות 

סושי אינסיידאאוט 

יקוזה | 95
ספייסי סלמון, ספייסי טונה, 2  יח‘ ניגירי סלמון, 

2 יח’ סשימי טונה  

קיוטו | 92
סנדוויץ‘ אבוקדו ובטטה, ספייסי סלמון, ארטה 

אונאמי | 115
ניו רינבאו, סלמון אבוקדו, פוטומאקי מס‘ 2, מאקי בטטה , מאקי בטטה 

הוקיאדו | 98
HOT סלמון, יוקו, סלמון אפוי ואבוקדו, סנדוויץ’ וג‘י 

ניושי ספיישל | 195
ניושי, מקסיקנה, ניוקו, סיאקו, קטרפילר 

גרין | 85
גרין ניושי, שיטאקו רול, פוטומאקי 3 יח’ 

ניושי גרין ספיישל | 169
מיאסו, ניוקו, מקסיקנה, ארטה, שיטאקו 

קיקו (ברכה) | 34
סלמון נא ואבוקדו בציפוי שומשום 

ספיסי טונה | 34
ספייסי טונה, אבוקדו ומלפפון 
בציפוי שבבי טמפורה ושומשום 

יוקו (ילד טוב) | 33
טונה גריל, אבוקדו ואספרגוס בציפוי בטטה קריספי טונה גריל, אבוקדו ואספרגוס בציפוי בטטה קריספי 

סלמון גרין | 34
סלמון נא, מלפפון בציפוי עירית 

טונה פרש | 35
טונה אדומה, גזר, אבוקדו ומלפפון בציפוי שומשום 

אקיאטו (ילד חכם) | 30
שיטאקי, בטטה, אבוקדו וטמאגו בציפוי שומשום 

טופו רול | 35
קנפיו, טופו, אבוקדו ומלפפון בציפוי בטטה קריספי 

אקאנו (שקיעה) | 33
שמנת, טמאגו, קנפיו ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה 

אקינה (אביב) | 35
טונה אדומה ומלפפון במעטפת אבוקדו ובטטה 

ספייסי סלמון | 32
ספייסי סלמון, אבוקדו ומלפפון בציפוי שומשום ספייסי סלמון, אבוקדו ומלפפון בציפוי שומשום 

שיטאקו קול | 30
שיטאקי, בוטנים, טופו אבוקדו בציפוי שומשום 

סלמון סקין | 33
סלמון סקין, שמנת, אבוקדו ומלפפון בציפוי קריספי 

בטטה וספייסי מיונז 

פוטומאקי 

בשביל הקטנטנים 

מנת ווק 

פוטומאקי 4 יח‘: 

סלמון, טונה, דניס, קנפיו, אבוקדו, טוביקו וטמפורה | 35
מלפפון , גזר , בטטה, טמגו ושיטאקי | 32

אבוקדו, קנפיו, בטטה | 32
סלמון, אבוקדו, בטטה וקנפיו | 33

פיש & קידס | 38
רצועות סלמון בטמפורה וצ'יפס הולנדי 

בליווי צ'ילי מתוק 

שניצל & קידס | 35
אצבעות שניצל עם צ'יפס הולנדי בליווי צילי מתוק 

צלחת קידס | 22
צלחת ציפס הולנדי צלחת ציפס הולנדי 

נודלס קטנטנים | 38  
רצועות עוף עם נודלס ברוטב מתקתק 

תאילנד הירוקה | 54
קארי ירוק עם חלב קוקוס נתחי עוף, ברוקולי, 
בצלים, פלפלים, פטריות עם עישבי תיבול 
ואיטריות תרד בציר תאילנדי ובוטנים 

טייפון נודלס | 59
בקר ונתחי עוף עם פלפלים, בצלים, פיטריות וקשיו 

ברוטב ניושי קלאסי ברוטב ניושי קלאסי 

צ‘יקן נודלס | 42 / 54
נתחי עוף, פטריות, גזר, כרוב, פלפלים, נודלס וקשיו 

ברוטב ניושי קלאסי 
(אפשרות לטבעוני עם איטריות אורז) 

ביף נודלס | 59
בקר, ברוקולי,  בצלים, חציל בטמפורה, 
פלפלים וקשיו ברוטב ניושי קלאסי פלפלים וקשיו ברוטב ניושי קלאסי 

פאד תאי | 59
טופו /בקר/ נתחי עוף, ביצה, גזר, כרוב, 

בצלים ונבטים עם עישבי תיבול 
ברוטב תמרינד כוסברה ובוטנים 

בלאק רייס ביף | 56
בקר, ברוקולי, חציל בטמפורה, בצלים ופטריות 

עם אורז ברוטב סצ'ואן בוטנים וכוסברה עם אורז ברוטב סצ'ואן בוטנים וכוסברה 

המנות עלולות להכיל אלרגנים. 



מגשי מסיבה ספיישל ווק 

קינוחים 

קארי אדום | 56
עם חלב קוקוס, עגבניות שרי, נתחי עוף, 

בצל ירוק ופטריות בציר תאילנדי ועשבי תיבול 
מוגש לצד אורז לבן ושקדים   

קארי ירוק | 56
עם חלב קוקוס, ברוקולי, בצלים, 

נתחי עוף ופיטריות בציר תאילנדי ועשבי תיבול נתחי עוף ופיטריות בציר תאילנדי ועשבי תיבול 
מוגש לצד אורז לבן ושקדים  

סטייק סלמון בטריאקי | 59
עם שומשום מוגש לצד ירקות מוקפצים 
בקארי וחלב קוקוס / אורז לבן ושקדים 

CRAZY WOK

צ'אנקים של סלמון בטריאקי, ברוקולי, 
בצלים, פיטריות וקשיו מסוכר עם איטריות סלק בצלים, פיטריות וקשיו מסוכר עם איטריות סלק 

בציר תאילנדי, בוטנים ועישבי תיבול 

ניושי ווק | 77
נתחי עוף, כבד אווז, ברוקולי, בצלים, אספרגוס 
ואבוקדו בטמפורה עם קריספי בטטה ובוטנים 

ברוטב ניושי קלאסי 

57 |

  VIP מגש מסיבה
חצי חצי 112 יח‘ | 375 ₪ 

(רק דגים - תוספת של 50 ₪) 

מגש מסיבה 
חצי חצי 96 יח‘ | 299 ₪ 

מגש מסיבה דגים 
96 יח‘ | 319 ₪  ₪ 

ווג‘י פרטי צמחוני 
96 יח‘ | 265 ₪ 

שאל את המלצר 

שתיה 
שתיה קלה | 12
מים / סודה | 10

בירות בקבוק | 24
קרלסברג, טובורג אדום, סטלה

Special beer -שאל את המלצר 

קירין (יפן) | 28

סינגה (תאילנד) | 28

סאקה (משקה יפני) | 30

כוסות יין 
לבן | 30
אדום | 30

בקבוקי יין 
לבן | 120
אדום | 120

צ‘ייסרים 
ערק | 15
וויסקי | 20
וודקה | 20
המנות עלולות להכיל אלרגנים. ואן גוך | 20
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