
תפריט פסח



לפני הכל 
אדממה | צי'לי אדממה

חמוצים יפנים 

ראשונות חמות 
כנפיים קריספיות 5 - 6 יח׳, כנפי עוף פריכות מבחוץ ועסיסיות בפנים

טופו אגדאשי קוביות טופו מטוגנות, ברוטב אגדאשי, אצות נורי ובצל ירוק
טופו פיקנטי קוביות טופו מטוגנות, ברוטב צי׳לי שום, פטריות, פלפלים ובצל ירוק

ירקות / דגים מטוגנים מגוון ירקות או דגים מטוגנים בקמח תירס
ספרינג רול קר 4 יח', שלל ירקות, אטריות שעועית ונענע עטופים בדף אורז

מנות סשימי 
טטאקי טונה אדומה טונה צרובה קלות, גרגר נחלים ושומשום קלוי 

ניני סשימי 2 סוגי דגים פרוסים דק, מקלוני גזר עירית וגי׳נג׳ר, ברוטב ניני
סוזוקי אוזוקרי בס פרוס דק ברוטב פונזו ובצל ירוק 

קוביות אינטיאס חריפות מוגשות על עלי חסה ופלפל חריף. ברוטב וואסבי ויוזו
טטאקי פילה בקר פילה בקר צרוב קלות, פרוס דק, ברוטב פונזו. מוגש עם בצל לבן וירוק 

רי או סומון / טון טרטר סלמון או טונה ואבוקדו, מוגש על אורז סושי 
צי׳ראשי סושי סלמון, טונה ובס חתוכים דק. טמאגו, שיטאקי ואבוקדו מוגש על אורז סושי

סלטים 
סלט וואקמה אצות וואקמה ומלפפונים חתוכים דק

סלט אטריות שעועית מלפפונים, אצות, פטריות שיטאקי, טמאגו, גי׳נג׳ר ושומשום
סלט סשימי סלמון, טונה ובס. סלילי מלפפון, גזר וצנון. כוסברה, נענע, בצל ירוק ופלפל חריף

סלט גומא לבבות חסה, שבבי בטטה וסלק, ברוטב טחינה ומיסו. תוספת עוף + 8 ₪
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קושיאקי שיפוד על הגריל ברוטב טריאקי 
פרגית

פילה בקר
סלמון

לוקוס 
תוספת אורז מאודה / שום 

₪ 21
 ₪ 35 
₪ 26

 ₪ 38 
₪ 12 | 10



מרקים 
טום קה קאי מרק תאילנדי על בסיס חלב קוקוס וציר ירקות עם נתחי פרגית, 

פטריות, עגבניות שרי, כוסברה ושמן צי'לי. מוגש עם אורז מאודה בצד
ראמן מרק יפני. ציר עוף עם ציר סויה, אטריות אורז

נצרי במבוק, כרוב, בצל ירוק, נבטים, גזר וחצי ביצה קשה
לבחירה: ירקות / עוף / בקר / גיוזה עוף 

קוואטיו מרק תאילנדי עשיר. ציר בקר, אטריות אורז, שום מטוגן,
בוטנים, כוסברה, כרוב, סלרי ונבטים 

לבחירה: ירקות / עוף / בקר   

מנות ווק 
פאד תאי צמחוני / עוף / בקר / סלמון

אטריות אורז עם ירקות, טופו, נבטים, בוטנים ונטפי ביצה
סצ'ואן צמחוני / עוף / בקר

אטריות אורז וירקות ברוטב סצ'ואן 
צמחוני / עוף / בקר / סלמון )פיקנטי( קארי קוקוס

אטריות אורז וירקות בחלב קוקוס, קארי אדום וחמאת בוטנים
צמחוני / עוף קארי במבוק )חריף(

רוטב קארי אדום, נצרי במבוק, חצילים ובזילקום. מוגש על אורז מאודה
פאד סי יו צמחוני / עוף / בקר 

אטריות אורז רחבות, שלושה סוגי פטריות, בקצ'וי, נבטים, בצל ירוק ונטפי ביצה  
נאם מן הוי עוף / בקר

שלושה סוגי פטריות, בקצ'וי, אספרגוס, שום ובצל ירוק. מוגש על אורז מאודה
טורי  קאטסו

שניצל יפני בפירורי קמח תירס, בליווי אורז לבן/שום

טפאן יאקי
מוגש על מחבת לוהטת לצד ירקות חתוכים גס, צרובים על הפלנצ'ה 

אספרגוס פטריות
פילה דניס 
פילה סלמון
פילה לוקוס

פרגית
פילה בקר

יאקיניקו סינטה 

תוספת אורז מאודה / שום 
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מאקי 6 יח' אצה בחוץ 
סלמון ואבוקדו 

טונה ואבוקדו
ספייסי טונה 

אינטיאס ובצל ירוק
דניס ואבוקדו

טמאגו / אבוקדו 
קליפורניה ירקות  מלפפון, גזר ואבוקדו

סלמון 
סלמון אבוקדו אפשר ספייסי

סלמון אקזוטי סלמון ואבוקדו עטוף בפרי עונתי
סלמון קראנץ' סלמון ואבוקדו. עטוף בסלמון,

אבוקדו
סלמון בטטה סלמון, גזר ובטטה. עטוף בסלמון, 

בטטה
 סלמון סקין ואבוקדו סלמון סקין, בצל ירוק

ואבוקדו. עטוף בסלמון סקין קריספי 
סלמון טריאקי סלמון סקין, אספרגוס, אבוקדו וגזר. 

עטוף בסלמון טריאקי עם עירית מעל
 ספייסי סלמון סלמון, אבוקדו, פלפל ירוק חריף

ואספרגוס. עטוף במלפפון  
סלמון אפוי ומתקתק מלפפון, גזר ואבוקדו.

עטוף בסלמון אפוי עם רוטב טריאקי מעל
קטרפילר סלמון סלמון אפוי ומלפפון.
עטוף באבוקדו עם רוטב טריאקי מעל

סנדביץ' סלמון מטוגן 4 משולשים של סלמון
ואבוקדו מטוגנים בקמח תירס עם רוטב טריאקי מעל

)אפשר גם לא מטוגן( 

4 יח' |  8 יח' 
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ירקות 
ריינבו ירקות מלפפון, גזר, אבוקדו ואספרגוס. עטוף באבוקדו ובטטה 

בטטה קריספי בטטה, אבוקדו, עטוף בשבבי בטטה
טופו רול טופו, קמפיו ומלפפון. עטוף באבוקדו

סלט מאקי 6 יח׳, שלל ירקות, ללא אורז, עטופים בנייר אורז,
אפשר להוסיף טמאגו  

קליפורניה מלפפון, גזר ואבוקדו. 
פוראסט רול פטריות שיטאקי, טמאגו וקמפיו. עטוף בעירית

סנדביץ' צמחוני מטוגן 4 משולשים, בטטה, טמאגו, אבוקדו  וחמאת בוטנים
עם רוטב טריאקי מעל
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לבנים - אינטיאס, דניס, בס ולוקוס
אינטיאס וסלק קראנצי, אינטיאס, אבוקדו, עטוף בשבבי סלק

אינטיאס ג'אז ספייסי אינטיאס ואבוקדו. עטוף בטטאקי אינטיאס עירית ורוטב פונזו
דניס קראנץ' דניס ואבוקדו. עטוף בדניס, אבוקדו.

אינטיאס אפוי ומתקתק מלפפון, גזר ואבוקדו. עטוף באינטיאס אפוי עם רוטב טריאקי מעל 
לוקוס קריספי 5 יח', לוקוס מטוגן בקמח תירס ואבוקדו. עטוף באבוקדו

קטרפילר דניס דניס אפוי ומלפפון. עטוף באבוקדו עם רוטב טריאקי מעל 
בס טמפורה ספייסי בס, אבוקדו ומלפפון. עטוף בסלק קראנצ'י ועירית 

טונה אדומה
ספייסי טונה ואבוקדו טונה קצוצה עם ספייסי מיונז, ובצל ירוק

טונה קראנץ' טונה ואבוקדו. עטוף בטונה, אבוקדו 
רוקנרול טונה ואבוקדו. עטוף בטטאקי טונה, בצל ירוק ורוטב פונזו

סנדביץ' טונה 4 משולשים של טונה ואבוקדו, מצופים בשבבי בטטה
צ'ילי ספייסי טונה טונה, אספרגוס, אבוקדו. עטוף בשומשום ושבבי צ'ילי ירוק אדום

טונה טמפורה טונה בקמח תירס, אבוקדו, בציפוי שבבי בטטה

4 יח' |  8 יח' 

4 יח' |  8 יח' 

4 יח' |  8 יח' 



המיוחדים שלנו 
רול משולש סלמון, טונה, אינטיאס ואבוקדו. 

ריינבו דגים מלפפון, גזר ואבוקדו. עטוף בשלושה סוגי דגים ואבוקדו
יושיטושי ספייסי אינטיאס, אבוקדו וגי'נג'ר. עטוף בסלמון ואיקורה

סאטורי 6 יח', מאקי סלמון אבוקדו, עטוף בשלושה סוגי דגים ופרי עונתי
אקמון 4 יח, ללא אורז, טונה, מלפפון, אבוקדו ואספרגוס. עטוף באבוקדו ואיקורה

סשימי רול 4 יח', סשימי טונה, סלמון וירקות. עטופים במלפפון 
טונה סלמון טטאקי טונה, אבוקדו ובצל ירוק, עטוף בטטאקי סלמון

דונאטס IL אורז ומיקס שומשום. עטוף בסלמון, טונה, אבוקדו ושבבי סלק
דונאטס FR אורז ומיקס שומשום. עטוף בסלמון, ואבוקדו

שניצרול שניצל קריספי ומלפפון. עטוף באבוקדו עם רוטב טריאקי מעל 
קוביאשי סלמון בקמח תירס, אבוקדו ושבבי סלק. עטוף בעירית

במבה רול 5 יח', סלמון אפוי, חמאת בוטנים ומלפפון. מטוגן בקמח תירס עם רוטב טריאקי מעל

סשימי 4 יח' 
סלמון / בס / דניס

טונה אדומה
אינטיאס / לוקוס

טמאגו
אפשר חתוך דק 

ניגירי 2 יח' 
סלמון / בס / דניס

טונה אדומה / אינטיאס 
סלמון / דניס צרוב בצל לבן, בצל ירוק וספייסי מיונז

מאגורו ספייסי טונה קצוצה ובצל ירוק עטוף באצה
סלמון / טונה חריפים עירית, גי'נג'ר לימון ופלפל חריף

ניני מיוחד סלמון קצוץ ובצל ירוק, עטוף במלפפון
איקורה ומלפפון עטוף באצה

טמאגו
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קונוסים 
סלמון ואבוקדו

ספייסי טונה טונה קצוצה, אבוקדו, בצל ירוק וספייסי מיונז
סלמון וסלמון סקין סלמון, אבוקדו וסלמון סקין קריספי 

אינטיאס אינטיאס, בצל ירוק, אבוקדו ומלפפון
דניס טמפורה דניס בקמח תירס, אבוקדו, עטוף במלפפון

ירקות אבוקדו, גזר, מלפפון שבבי סלק, עטוף בגזר

קומבינציות 
קלאסית )22 יח'( סלמון אבוקדו, ספייסי טונה ואבוקדו, מאקי קליפורניה ירקות 

דגים )20 יח'( טונה קראנץ', סלמון אבוקדו, 4 יח' אינטיאס וסלק  
רק סלמון )18 יח'( סלמון אבוקדו , מאקי סלמון אבוקדו, 3 יח' ניגירי סלמון, סשימי סלמון 

רק סשימי )21 יח'( סלמון, טונה אדומה, אינטיאס, דניס, סורימי, טטאקי טונה וטמאגו
ללא אורז )14 יח'( סשימי רול, אקמון, סלט מאקי

זוגית )36 יח'( סלמון אבוקדו, ספייסי טונה ואבוקדו, אינטיאס וסלק קראנצ'י,
בטטה קריספי וסנדביץ' סלמון מטוגן

ספיישל )26 יח'( סלמון קראנץ', רוקנרול, סאטורי וסנדביץ' סלמון מטוגן 
סושי וסשימי )33 יח'( סשימי סלמון, טונה ואינטיאס, 5 יח' ניגירי, מאקי סלמון אבוקדו,

ספייסי טונה וסלמון קראנץ'

צמחונית )24 יח'( ריינבו ירקות, טופו רול, בטטה קריספי 
אפוייה )20 יח'( קטרפילר דניס, קוביאשי, 4 יח' סלמון אפוי ומתקתק 

הריון זוגית )36 יח'( קטרפילר סלמון, בס טמפורה, ריינבו ירקות,
פוראסט רול וסנדביץ' סלמון מטוגן
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 ₪ 23

 ₪ 24
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 ₪ 72

   ₪ 96

₪ 105

₪ 144

₪ 98

 ₪ 168
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 ₪ 210

₪ 64

 ₪ 89
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שתיה קלה
תה קר פירות אדומים / למון גראס 

קוקה קולה, דיאט קולה, זירו,
ספרייט, ספרייט זירו

נביעות 500 מ"ל
פרללה 750 מ"ל 

סודה סינגה 
מי טוניק 

גי'נג'ר אייל 
ענבים 

בירה שחורה 
תפוזים / לימונדה 

שתייה חמה 
אספרסו קצר / ארוך 

קנקן תה ירוק 
קנקן תה למון גראס 

 ₪ 10
 ₪ 12

₪ 9
 ₪ 24
 ₪ 9
 ₪ 13
 ₪ 13
 ₪ 11
 ₪ 11
 ₪ 11

 ₪ 9
 ₪ 19
 ₪ 19

וודקה ועראק
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