 | APPETIZERSראשונות
₪ 19 | KIMCHI
תערובת חמוצים קוריאנית מסורתית.
 3 PANI-PURIיח׳ | ₪ 45
כדורי בצק סולת פריכים במילוי ספייסי טונה ,טוביקו ,בצל
ירוק ,וואאסאבי ,גרידת ליים.
כדורי בצק סולת פריכים במילוי סלמון ,אבוקדו ,בצל ירוק,
מיונז יפני ,איקורה.
₪ 54 | FISH TACO
קריספי טאקו ממולא בטונה אדומה ,אבוקדו ,חלפיניו ,ספייסי
מיונז ,בצל ירוק ,בצל סגול ,כוסברה ושמן עירית.
 4 CHICKEN EGGROLLיח׳ | ₪ 52
במילוי ירקות ונתחי עוף .מוגש עם גינת עשבי תיבול טרייה.
₪ 58 | BEEF TATAKI
פרוסות פילה בקר צרובות עם רוטב פונזו (הדרים) – ווסאבי
בליווי בצל סגול ,בייבי שיסו וצ'ילי.
₪ 34 | JAPANESE EGGPLANT
חציל קראנץ' עם גי'נג'ר ,שום ,פלפל סצ'ואן וכוסברה ב
רוטב פטריות צמחוני וחומץ אורז שחור.
 10/15 AGADASHI TOFUיח׳ | ₪ 38/30
קוביות טופו מטוגן ,מוגשות בציר פטריות שיטאקה ,ירקות
שורש ואצות קומבו ,לימון מגורר ושמן צ'ילי.
₪ 64 | MAGORO SAKE TARTAR
קוביות סלמון ,אבוקדו וטונה האדומה טרייה על מצע עלים
ירוקים ,מעוטר פטריות שיטקה מתקתקות ושומשום(.לבחירה
ברוטב פונזו הדרים  /יוזו).
אינרי זושי קוקטייל דגים  2יח׳ | ₪ 41
במילוי אורז סושי ,קוביות סלמון ,דניס ואבוקדו
בספייסי מיונז ,בעיטור שומשום ובצל ירוק.
₪ 44 | WHITE FISH SASHIMI
קרפצ'יו דג לבן ברוטב פונזו (הדרים) ותערובת שמנים .בצל
סגול ,צ'ילי ,גרידות ליים ותפוז ,מיקרו כוסברה ופרחי אמנון ותמר.
₪ 58 | TUNA TATAKI
טונה אדומה צרובה בציפוי שומשום שחור-לבן ,בליווי רוטב
קרמל-מיסו.
₪ 45 | CHICKEN GYOZA
כיסוני בצק ממולאים בשר עוף וצרובים על מחבת לוהט.

 1 | TEMAKIיח׳
סלמון מיקס | ₪ 28
סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק
טונה אדומה | ₪ 39
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק
סלמון | ₪ 27
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק
סלמון ואיקורה | ₪ 35
סלמון ,גבינת שמנת ,בצל ירוק ,מלפפון ואיקורה
דניס טמפורה | ₪ 36
דניס טמפורה ,סלמון ,גרידת לימון ,ספייסי מיונז ובצל ירוק

 | DIM SUMמאודים
 4 DIM SUM CHICKENיח׳ עוף | ₪ 40
 4 DIM SUM BEEFיח׳ בקר | ₪ 40
 4 DIM SUM MIXיח׳ | ₪ 40
עוף ,בקר ,ירקות שורש( ,מכיל בוטנים) ,ופטריות שיטאקה.
 5 VEGGIE GYOZAיח׳ | ₪ 44
כיסון ממולא ירקות ,צרוב על מחבת.

 | BANHבאן

A

 | RAANANרעננה

₪ 26 | CURRY BEEF BAHN
לחמנייה מאודה רכה עם נתחי בקר בבישול ארוך עם
קארי יפני .מוגש עם חסה ,בצלצלי שאלוט מטוגנים,
בצל ירוק ורוטב איולי יפני.
₪ 25 | FISH BAHN
לחמנייה מאודה רכה עם נתח דג בטמפורה ,חסה ,בצל
ירוק ואיולי יפני .מוגש עם סלט בצלצלים כבושים ברגע.
 2 KUKURIKUROיח׳ | ₪ 58
פרגית בציפוי טמפורה שחורה ,איולי צ'יפוטלה ,בצל
סגול ,כוסברה וחסה.

 | SALADSסלטים
₪ 48 | ”ROOTS’ SALAD“ NOODLES STYLE
סלק ,קולרבי וגזר ברוטב קרמל הדרים ,שומשום קלוי ,קשיו
ופקאן מסוכר.
₪ 52 | THE JAPANESE EMPEROR SALAD
לבבות חסה ,רוטב קיסר אסייתי ,קריספי פנקו ,טוגרשי וצ'יפס
אנשובי.

 | SOUPSמרקים
מרק מיסו | ₪ 24
אצות ווקאמה ,טופו ובצל ירוק.
₪ 56 | CHICKEN RAMEN
ציר עוף מצומצם עם נתחי עוף עסיסיים ,ביצה ,אטריות
ראמן ,טופו וירקות :גזר ,בצל ירוק ,אצות ווקאמה
ושומשום.
₪ 64 | SUMO RAMEN
מרק ספייסי מיסו בתערובת עשירה על בסיס קרם קוקוס.
בתוספת אטריות ראמן ,בקר מוקפץ במחית צ'ילי ,ביצה
חצי קשה במרינדה יפנית ,רצועות במבוק ,פטריות שיטקה,
אצות נורי ,חסה אייסברג ושומשום.

 | M A I N C O U R S E Sעקריות
₪ 59/56 | STREET RICE
(צמחוני/צ׳וריסו/עוף) אורז מוקפץ עם פטריות שיטאקה,
גזר ,ביצה טרופה ובצל ירוק .מוגש עם סלט ירוקים חמצמץ
של תרד ,כוסברה ,בצל ירוק ,שום כבוש ,צ'ילי ואפונת ווסאבי .
₪ 65 | MENDORI CURRY
נתחי פרגית מושחמים עם ברוקולי ,בצל לבן ,בצל ירוק ,זוקיני
ושברי שום .מוגש ברוטב חלב קוקוס פיקנטי ,עלי כפיר ליים
וסויה שחורה .מקושט בעלי בייבי-תרד טריים וצ'ילי יפני.
מוגש עם אורז לבן (אפשרות לצמחוני).
₪ 72 | EDO BEEF
נתחי פילה בקר צרובים ,מוקפצים עם פלפל ירוק חריף,
בצל סגול ולבן ,כרובית ,שורש כוסברה ושעועית יפנית .מוגש
ברוטב סויה שחורה ,רוטב פטריות צמחוני ושמן שומשום.
מקושט בכוסברה טרייה וצ'ילי אדום חריף .מוגש עם אורז לבן.
₪ 46 | CRISPY CHICKEN
נתחי עוף מטוגנים .מוגש עם אורז.

 | WOKמ ו ק פ צ י ם
 UMIים שקט | ₪ 64
דג לבן עם ברוקולי ורצועות טריות של חסה ובצל ירוק .מוגש
עם אטריות אודון ברוטב לימוני של סויה ,פלפל שחור ושום.
 RED SUNשמש אדומה | ₪ 59
נתחי עוף צלויים מתקתקים ,מוקפצים על מצע של אטריות
ביצים עסיסיות ,זוקיני בצל לבן ובצל ירוק .מקושט בשבבי
שאלוט ועלי בייבי-תרד .מוגש ברוטב מיסו עשיר.
 WARM SOILאדמה חמה | ₪ 59
נתחי פילה בקר עסיסיים ,רצועות בצל לבן וירוק ,פטריות
שיטקה טריות ובזיליקום תאילנדי .מוגש עם אטריות ביצים
ברוטב ארומטי עם נגיעות אניס .מקושט בכוסברה טרייה
וצ'ילי חריף.
 Kinokoיער קסום | ₪ 59
| אפשרות לצמחוני | חגיגה ארומטית של פטריות ובצלים
(לבן ,סגול וירוק) .מוגש עם אטריות עבות תוצרת בית עטופות
ברוטב פטריות וסויה שחורה .מקושט בכוסברה טרייה ושאלוט
מיובש *תוספת עוף 11 +
₪ 62 | GREEN GARDEN CURRY
איטריות אורז טריות או ביצים טריות עם עוף/טופו ,וירקות
ירוקים במחית קארי ירוק וקרם קוקוס ,בזיליקום תאילנדי,
שברי בוטנים וכוסברה.
₪ 62 | VIET COCO
אטריות אורז טריות או ביצים טריות עם עוף/טופו מוקפצים
בקארי אדום וקרם קוקוס .מוגש עם שברי בוטנים ומלפפון
קראנץ'.

 | H OT M A K Iמאקי צמחוני

 8יח׳

רול חם בציפוי טמפורה

F U TO M A K I

|  4יח׳

סלמון | ₪ 42
סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

קריספי סלמון סקין | ₪ 35
קריספי סלמון סקין אושינקו ,מלפפון ,אבוקדו ,קנפיו ובצל
ירוק במעטפת אבוקדו.

סלמון גבינה | ₪ 44
סלמון ,גבינת טופו ,אבוקדו ובצל ירוק.

קליפורניה | ₪ 34
סלמון ,אבוקדו ,אושינקו ,קנפיו ,גזר ,מלפפון ובצל ירוק.
טונה אדומה | ₪ 47
טונה אדומה ,קנפיו ,מלפפון ,גזר ,אושינקו ,בצל ירוק ואבוקדו
במעטפת סלמון.

 2 | NIGIRIיח׳
טונה אדומה |  ₪ 38סלמון |  ₪ 28דניס | ₪ 29
לברק צרוב | ₪ 42

 3 | SASHIMIיח׳
טונה אדומה | ₪ 47

סלמון | ₪ 38

דניס | ₪ 40

לברק צרוב | ₪ 45

ZE SUSHI COLLECTION
|  8יח׳
₪ 49 | MAGURO ZEN
טונה אדומה ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת טוגראשי.
₪ 49 | RAINBOW
בטטה ואספרגוס בטמפורה במעטפת של סלמון ,אבוקדו,
דניס וטונה אדומה עם רצועות נורי.
₪ 38 | SAKE SHU
סלמון ובטטה טמפורה.
 6 OCEAN 11יח׳ | ₪ 48
רול ללא אורז! סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק עטופים אצת נורי.
 6 SALMON CREAMיח׳ | ₪ 48
גבינת שמנת  -טופו ,בצל ירוק במעטפת סלמון ,ללא אצה.
סלמון איקורה | ₪ 46
סלמון ,אספרגוס טמפורה ,סלמון גבינת טופו ובצל ירוק
במעטפת איקורה ושומשום.
₪ 44 | COLORED FISH
סלמון ,טונה אדומה ,בצל ירוק ואבוקדו .עטופים דף סויה צבעוני.
דניס טמפורה | ₪ 46
דניס טמפורה ,סלמון ,גרידת לימון ומלפפון במעטפת ספייסי
פנקו.
טונה אדומה מעטפת אבוקדו | ₪ 49
טונה אדומה ,טמגו ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת אבוקדו.
ספייסי סלמון | ₪ 47
ספייסי סלמון ,מלפפון ,בצל ירוק ושקדים קלויים במעטפת
סלמון צרוב.

 8 | MAKI I/Oיח׳

₪ 52 | SPECIAL GA GUN
רול ללא אורז! סלמון ,טונה אדומה ודניס ,מלפפון ,אושינקו,
קנפיו ,גזר ומעטפת אבוקדו פנימית.

TRIANGULAR
 4 | SANDWICHיח׳
משולשי סנדוויץ׳ בציפוי פנקו פריך
 ₪ 44 | SANDOICHI SAKEסלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.
משולשי סנדוויץ' חם | ₪ 46
בציפוי פנקו פריך ,סלמון ,גבינה מותכת טבעונית ובצל ירוק.
₪ 58 | SANDOICHI MAGURO
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 44 | SANDOICHI SPICY SAKE
ספייסי סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

| COMBINATIONS

קומבינציות

₪ 72 | NATURAL BLUE
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.
₪ 59 | FRESH GREEN
קומבינציה צמחונית |  20יח'
 4יח' פוטומאקי צמחוני נטו |  4יח'  I/Oמאקי טמגו וקנפיו/
בטטה טמפורה |  4יח'  I/Oמאקי אבוקדו ובצל ירוק |  4יח' I/O
מאקי פטריות שיטקה |  4יח'  I/Oמאקי מלפפון וקנפיו.
 20 78 | CRISPY TEMPURAיח'
 4יח' פוטומאקי סלמון סקין |  4יח'  I/Oמאקי בטטה טמפורה
ומלפפון |  4יח'  I/Oמאקי דניס טמפורה ואבוקדו |  4יח' I/O
מאקי אספרגוס ומלפפון |  4יח'  I/Oמאקי סלמון טמפורה ואבוקדו.
₪ 159 | ZESUSHI DREAM
ספיישל זוגית |  28יח'
 4יח' פוטומאקי דף סויה צבעוני סלמון סקין וסלמון |  4יח'
פוטומאקי דף סויה צבעוני קליפורניה |  4יח'  I/Oמאקי ספייסי
סלמון |  4יח'  I/Oמאקי סלמון ואבוקדו |  4יח' סנדוויץ' ספייסי
סלמון |  2יח' סשימי טונה אדומה |  2יח' סשימי סלמון |  2יח'
אינרי זושי קוקטייל דגים |  1יח' ניגירי סלמון |  1יח' ניגירי טונה
אדומה.

45 | KIDS ’ MENU

₪

כולל כוס מיץ

רול דק ,אורז בחוץ בציפוי שומשום קלוי

 CHIBIאטריות אורז רחבות עם ירקות ,עוף/טופו ברוטב
מתקתק שילדים אוהבים.

טונה אדומה חריפה | ₪ 45
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת טוגרשי.

 KITIאורז מוקפץ עם ירקות ועוף  /טופו ברוטב מתקתק
שילדים אוהבים.

 MAKIטונה אדומה | ₪ 45
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק.

 FISH & CHIPSדג וצ׳יפס.

₪ 39 | BLUE RUSSIAN
סלמון מעושן ,גבינת שמנת טופו ,מלפפון ובצל ירוק.

SOFT DRINKS

 MAKIסאקה |  ₪ 34סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.
 MAKIדניס |  ₪ 36דניס ,מלפפון ובצל ירוק.
קריספי סלמון סקין |  ₪ 30סלמון סקין ,אבוקדו ומלפפון.
 ₪ 36 | SALMON TEMPURAסלמון טמפורה ואבוקדו.
 ₪36 | SALMON SALADסלמון אפוי ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 38 | SALMON MIX MAKI
סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק.

משקאות קלים
קולה זירו/קוקה קולה
ספרייט/ספרייט זירו
פאנטה
נסטי
סודה
מים
ענבים  /תפוזים /
לימונדה /
אשכולית אדומה
ג'ינגר אייל/מי טוניק
Ferrarelle

|
|
|
|
|
|
|

₪ 12
₪ 12
₪ 12
₪ 13
₪9
₪ 10
₪ 13

| ₪ 14
| ₪ 28/13

| משקאות קלים

בירה מחבית
קירין (יפנית)
טובורג אדום

| ₪ 24/32
| ₪ 24/32

סינגה בקבוק
ספורו בקבוק

| ₪ 26
| ₪ 28

שתיה חמה
אספרסו קצר/ארוך |
כפול/כפול ארוך
|
חליטות הבית
|

₪ 11
₪ 13
₪ 18

