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Menu

 | RISHONראשל״צ

TRIANGULAR SANDWICH

|  8יח׳

רול חם בציפוי פנקו

 4י ח ׳ | משולשי סנדוויץ׳ בציפוי פנקו קלוי

₪ 48 | SALMON
סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

SALMONד| ₪ 49
סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 49 | SHRIMP
שרימפס מאודה ,אבוקדו ובצל ירוק.

SPICY SALMONד ₪ 51
ספייסי סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 49 | SALMON CHEESE
סלמון ,גבינה מותכת ,אבוקדו ובצל ירוק.

HOT SANDWICHד| ₪ 51
בציפוי פנקו פריך ,סלמון ,גבינה מותכת ובצל ירוק.

F R E S H S TA R T E R S
₪ 57 | TOM SALAD
קוביות סלמון טרי ,נתחי שרימפס חלוטים ,רצועות מלפפון,
עלי אייסברג ,טבעות צ'ילי ,על מצע אטריות שעועית בצל
ירוק ושומשום קלוי בליווי רוטב ויניגרט-טוגרשי.
₪ 42 | KINOKO SALAD
סלט אצות וואקמה עם רצועות מלפפונים דקות,
אטריות שעועית ,פטריות שיטאקה ושומשום ברוטב
מסורתי.
₪ 68 | MAGURO SAKE
קוביות סלמון ,אבוקדו וטונה אדומה טרייה על מצע
עלים ירוקים ,מעוטר פטריות שיטקה מתקתקות
ושומשום(.לבחירה ברוטב פונזו הדרים  /יוזו)
 2 INARI ZUSHI-SHRIMP TEMPURAיח׳ | ₪ 43
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ,קוביות סלמון ,שרימפס
טמפורה ,מלפפון פריך ,ספייסי מיונז ובצל ירוק.
בעיטור איקורה.
 2 INARI ZUSHI-FISH COCKTAILיח׳ | ₪ 43
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ,קוביות סלמון ,טונה
אדומה ואבוקדו בספייסי מיונז .בעיטור בצל ירוק
ושומשום.
₪ 24 | KAISO SALAD
אצות אונדריה וקומבו ,קוביות טופו סויה
פלפל אדום שמן שומשום.

RED TUNAד| ₪ 61
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק.

BANH

|  2יח׳

FISH BAHNג | ₪ 54
לחמניה מאודה רכה עם נתח דג ים לבן בטמפורה,
מיונז יפני ,חסה ובצל ירוק .מוגש עם סלט בצלים.

TAMAGO SASHIMIד 3יח׳ | ₪ 28

₪ 52 | PORTO BAHN
פטריית פורטבלו טמפורה ,כוסברה ,צ'ילי ,בצל ירוק
וחסה ברוטב טריאקי שום-צ'ילי.

AVOCADO INARI ZUSHIד| ₪ 39
 2יח׳ | כיסוני טופו במילוי אורז סושי ,אבוקדו ,בצל ירוק
ושומשום.

FUTO MAKI

 2 TAMAGO NIGIRIיח׳ | ₪ 24

|  4יח׳

AVOCADO TRIANGLEד 4יח׳ | ₪ 39
אבוקדו ובצל ירוק בציפוי פנקו.

₪ 41 | CALIFORNIA FUTOMAKI
סלמון ,אבוקדו ,אושינקו ,קנפיו ,גזר ,מלפפון ובצל ירוק.

 4 DIM SUM VEGGIEיח׳ | 36
דים סאם צמחוני.

אצבעות חזה עוף בציפוי פנקו פריך ושומשום
בליווי ספייסי מיונז וטריאקי ביתי.

₪ 51 | CRISPY CALAMARI
טבעות קלמרי בציפוי טוגראשי עם רוטב
ספייסי מיונז.
₪ 41 | AGEDASHI TOFU
קוביות טופו רך מטוגנות קלות ,פטריות שימג'י,
בצל ירוק וצנון כתוש מוגש ברוטב טנצויו
 Tentsuyuחם *(המנה אינה צמחונית).
₪ 29 | MISO SOUP
אצות וואקמה ,טופו ובצל ירוק
*(המנה אינה צמחונית).

₪ 41 | CHEEZE SAKE
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,גבינת שמנת ובצל ירוק.
₪ 52 | RED TUNA
טונה אדומה ,קנפיו ,מלפפון ,גזר ,אושינקו ,בצל ירוק ואבוקדו
במעטפת סלמון.
₪ 41 | CRISPY SALMON SKIN
קריספי סלמון סקין ,אושינקו ,מלפפון ,אבוקדו ,קנפיו ובצל
ירוק במעטפת אבוקדו.
₪ 41 | CALAMARI TEMPURA
קלמרי טמפורה ,בצל ירוק ,קרם ווסאבי לימוני ,מלפפון,
במעטפת אבוקדו וטוביקו.

 5 GYOZAיח׳ | ₪ 47
כיסונים צרובים במילוי עוף.

SOUPS

₪ 53 | ZE SUSHI
שרימפס מאודה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת סלמון ,אבוקדו
וטוביקו.

₪ 67 | UMI RAMEN
מרק צח בתוספת שרימפס ,קלמרי ,טופו ,אטריות
ראמן וירקות :גזר ,בצל ירוק ,פטריות שיטקה,
אצות וואקמה ושומשום.
₪ 69 | SUMO RAMEN
מרק אטריות ראמן ספייסי מיסו תערובת ארומטית,
על בסיס קרם קוקוס וצ'ילי קוריאני בתוספת נתחי
בקר צרובים ,ביצה רכה ,פטריות אייסברג ,רצועות נורי
ושומשום קלוי.

SASHIMI

|  3יח׳

SALMONג| ₪ 49

₪ 49 | OHAYO EBI
שרימפס טמפורה ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 53 | MAGURO ZEN
טונה אדומה ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת
טוגראשי.
₪ 53 | GOLDEN GINZA
שרימפס טמפורה ,סלמון ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת סלמון.
₪ 56 | NEW UNAGI
צלופח ומלפפון במעטפת סלמון ושקדים קלויים.
₪ 53 | RAINBOW
בטטה ואספרגוס בטמפורה במעטפת של סלמון ,אבוקדו,
דניס וטונה אדומה עם רצועות נורי.
₪ 44 | SAKE SHU
סלמון ובטטה טמפורה.

SEA BREAMג| ₪ 51

 6 OCEAN 11יח׳ | ₪ 53
רול ללא אורז! סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק עטופים אצת נורי.

 6 COCKTAIL SASHIMIיח׳ | ₪ 98
סלמון  /דניס  /טונה אדומה.

₪ 52 | TEMPURA SEA BREAM
דניס טמפורה ,סלמון ,גרידת לימון ומלפפון במעטפת
ספייסי פנקו.

RED TUNAג| ₪ 52

NIGIRI

|  2יח׳

₪ 35 | SALMON
 8 COCKTAIL NIGIRIיח׳ | ₪ 97
דניס /טונה אדומה  /סלמון  /טמגו.
₪ 36 | SEA BREAM

 6 SALMON CREAMיח׳ | ₪ 53
רול ללא אצה! גבינת שמנת ,בצל ירוק במעטפת סלמון.
₪ 49 | COLORED FISH
סלמון ,טונה אדומה ,בצל ירוק ואבוקדו .עטופים דף סויה
צבעוני.
₪ 53 | RED TUNA WRAPPED

) UNAGIצלופח( | ₪ 41

WITH AVOCADO

₪ 41 | RED TUNA

טונה אדומה ,טמגו ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת אבוקדו.
₪ 52 | SALMON

DIM SUM

COVERED WITH IKURA

 DIM SUM CHICKENג 4יח׳ | ₪ 42
DIM SUM SHRIMPג  5יח׳ | ₪ 45

MAKI I/O

|  8יח׳

₪ 44 | BLUE RUSSIAN
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,מלפפון ובצל ירוק.
₪ 41 | SPICY SAKE
ספייסי סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 41 | SALMON SALAD
סלמון אפוי ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 42 | SEA BREAM
דניס ,מלפפון ובצל ירוק.
₪ 39 | MAKI SAKE
סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

סלמון ,אספרגוס טמפורה ,גבינת שמנת ובצל ירוק במעטפת
איקורה ושומשום.
₪ 56 | JUMBO SHRIMP
ג'מבו שרימפס טמפורה ,אבוקדו וקרם וואסבי במעטפת
טונה אדומה צרובה.
₪ 53 | SPICY SALMON
ספייסי סלמון ,מלפפון ,בצל ירוק ושקדים קלויים במעטפת
סלמון צרוב.

RICE PAPER R
ROLL
OLL

|  8יח׳

LEMON - MINTג | ₪ 54
סלמון ,גרידת לימון ,אבוקדו ,מלפפון במעטפת נענע.
TOKYO ROLLג | ₪ 54
טונה אדומה ,קרם וואסבי ,אספרגוס ,מלפפון ומעטפת עירית
קצוצה.

₪ 35 | CRISPY SALMON SKIN
סלמון סקין ,אבוקדו ומלפפון.

KYUSHU ROLL NEWד | ₪ 54
קלמרי טמפורה ,גרידת לימון ,אספרגוס מאודה ,מלפפון
במעטפת עירית.

₪ 49 | SPICY RED TUNA
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת טוגרשי.

OSAKA ROLLד | ₪ 54
שרימפס טמפורה ,סלמון ,גבינת שמנת ,מלפפון במעטפת
טוגרשי.

₪ 49 | MAKI RED TUNA
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 41 | SALMON TEMPURA
סלמון טמפורה ואבוקדו.

VEGGIE MAKI

|  8יח׳

₪ 35 | COLORED VEGGIE
טמגו ,פטריות שיטקה ,עטוף דף סויה צבעוני.
₪ 31 | MAKI AVOCADO
אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 33 | CREAM KAPPA
מלפפון ,גבינת שמנת ובצל ירוק.
₪ 35 | SHITAKE MAKI
פטריות שיטאקי מתקתקות.
₪ 29 | KAPPA
מלפפון וקנפיו.
₪ 33 | YAM TEMPURA
בטטה טמפורה.
₪ 31 | TAMAGO MAKI
טמגו וקנפיו.
₪ 35 | HOT MAKI VEGGIE
אבוקדו ,גבינה מותכת ובצל ירוק.

ZE SUSHI COLLECTION

₪ 62 | CHICKEN MENDORI RAMEN
מרק אטריות יפני בציר עוף סמיך ועשיר ,בתוספת
נתחי עוף צרובים ,ביצת ראמן רכה ,טופו ,וואקמה,
גזר ,בצל ירוק ושומשום.

SHIITAKE INARI ZUSHIד| ₪ 39
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ופטריות יפניות מתובלות.

₪ 44 | COLORED FUTOMKI
סלמון ,בטטה טמפורה ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק .עטוף דף
סויה צבעוני.

₪ 59 | SPECIAL GA GUN
רול ללא אורז! סלמון ,טונה אדומה ,שרימפס טמפורה,
מלפפון ,אושינקו ,קנפיו ,גזר ומעטפת אבוקדו פנימית.

₪ 23 | EDAMAME
פולי סויה במלח גס.

MIX VEGGIE TEMPURAד| ₪ 43
חציל ,בטטה ,ברוקולי ,פלפל אדום ,אספרגוס.

VEGGIE FUTOMAKIד 4יח׳ | ₪ 34
מלפפון ,אבוקדו ,גזר ,אושינקו ,קנפיו ,טמגו ובצל ירוק.

H OT S TA R T E R S

₪ 51 | TEMPURA COCKTAIL
קלמרי ,שרימפס וירקות.

 SHIITAKE NIGIRIד 2יח׳ | ₪ 26

BEEF BAHNג | ₪ 56
לחמניה מאודה רכה עם נתחי בשר בקר בבישול
ארוך עם קארי יפני ,על מצע עלי חסה ,בצלצלי
שאלוט מטוגנים ,בצל ירוק ורוטב איצ'י באן מיו.

₪ 42 | SHRIMP TEMPURA
שרימפס טמפורה ,אבוקדו ,מלפפון ,אושינקו ,גזר ,קנפיו
ובצל ירוק במעטפת סלמון.

₪ 49 | CRISPY CHICKEN

V E G E TA R I A N D I S H E S

SAPPORO ROLLד| ₪ 54
דניס לימוני ,אבוקדו ומעטפת שקדים קלויים.
NAGOYA ROLLד| ₪ 54
שרימפס טמפורה ,מעטפת סלמון פנימית ,טוביקו ומעטפת
טוגרשי.

COMBINATIONS
 NATURAL BLUEג| ₪ 79
קומבינציה מאקי דגים |  18יח'
 4יח'  I/Oמאקי סלמון ואבוקדו
 4יח'  I/Oמאקי ספייסי סלמון ואבוקדו
 4יח'  I/Oמאקי סלמון סקין ומלפפון
 4יח'  I/Oמאקי דניס ואושינקו
 1יח' ניגירי סלמון
 1יח' ניגירי טונה אדומה
 VEGANג| ₪ 69
קומבינציה טבעונית |  20יח'
 4יח' פוטומאקי טבעוני נטו
 4יח'  I/Oמאקי בטטה טמפורה
 4יח'  I/Oמאקי אבוקדו ובצל ירוק
 4יח'  I/Oמאקי פטריות שיטקה
 4יח'  I/Oמאקי מלפפון וקנפיו
 FRESH GREENג| ₪ 69
קומבינציה צמחונית |  20יח'
 4יח' פוטומאקי צמחוני נטו
 4יח'  I/Oמאקי טמגו וקנפיו |
 4יח'  I/Oמאקי אבוקדו ובצל ירוק
 4יח'  I/Oמאקי פטריות שיטקה
 4יח'  I/Oמאקי מלפפון וקנפיו
 SALMON COLLECTIONג| ₪ 119
זוגית |  18יח'
 8יח'  I/Oסלמון ואבוקדו
 4יח' סנדוויץ' סלמו
 4יח' פוטומאקי צמחוני במעטפת סלמון
 2יח' ניגירי סלמון
 ZESUSHI DREAMג| ₪ 172
ספיישל זוגית |  28יח'
 4יח' פוטומאקי דף סויה צבעוני סלמון סקין וסלמון
 4יח' פוטומאקי דף סויה צבעוני קליפורניה
 4יח'  I/Oמאקי ספייסי סלמון ואבוקדו
 4יח'  I/Oמאקי סלמון ואבוקדו
 4יח' סנדוויץ' ספייסי סלמון
 2יח' סשימי טונה אדומה
 2יח' סשימי סלמון
 2יח' אינארי זושי קוקטייל דגים
 1יח' ניגירי סלמון
 1יח' ניגירי טונה אדומה
 MAKI COUPLEג|  32 ₪ 138יח'
 4יח'  I/Oמאקי סלמון ,אבוקדו במעטפת אבוקדו
 4יח'  I/Oמאקי סלמון טמפורה ומלפפון במעטפת סלמון
 4יח'  I/Oמאקי שרימפס טמפורה אבוקדו ובצל ירוק
במעטפת ספייסי פנקו
 4יח'  I/Oמאקי סלמון ובטטה טמפורה במעטפת ספייסי
פנקו  4יח'  I/Oמאקי פטריות שיטקה
 4יח'  I/Oדניס טמפורה לימוני ומלפפון
 4יח'  I/Oאבוקדו ובצל ירוק
 4יח' I/Oמאקי טמגו וקנפיו
COLORED COLLECTIONג| ₪ 176
זוגית |  44יח'
 8יח' דף סויה צבעוני ,טונה אדומה ואבוקדו
 8יח' דף סויה צבעוני ,סלמון ,בצל ירוק וגבינת שמנת
 8יח'  I/Oסלמון ,מלפפון ,מעטפת אבוקדו וטוביקו
 8יח'  I/Oמאקי ספייסי סלמון עם אבוקדו
 4יח' מאקי דניס טמפורה
 4יח׳ מאקי שרימפס טמפורה
 2יח' ניגירי סלמון
 2יח' ניגירי דניס
 CRISPY TEMPURAג|  20 ₪ 86יח'
 4יח' פוטומאקי סלמון סקין
 4יח'  I/Oמאקי בטטה טמפורה ומלפפון
 4יח'  I/Oשרימפס טמפורה ואבוקדו
 4יח'  I/Oמאקי אספרגוס ומלפפון
 4יח'  I/Oמאקי סלמון טמפורה ואבוקדו

