F R E S H S TA R T E R S

 2 | NIGIRIיח׳

₪ 29 | COCKTAIL SALAD
סלט רצועות כרוב דקיקות ,עלי בייבי וגזר בעיטור שומשום,
במשרה ג'ינג'ר-שום.

) UNAGIצלופח( | ₪ 38
₪ 38 | RED TUNA

₪ 28 | SALMON
₪ 34 | EBI-SHRIMP

₪ 29 | SEA BREAM

 2 INARI ZUSHI-FISH COCKTAILיח׳ | ₪ 41
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ,קוביות סלמון ,טונה אדומה
ואבוקדו בספייסי מיונז .בעיטור בצל ירוק ושומשום.

 8 COCKTAIL NIGIRIיח׳ | ₪ 84
דניס /טונה אדומה  /סלמון  /טמגו.

₪ 48 | ROOT SALAD
סלק קולורבי וגזר ברוטב קרמל הדרים ג'ינג'ר ,כוסברה,
שומשום קלוי ,בצל סגול ,קשיו ופקאן מסוכר.

 3 | SASHIMIיח׳

₪ 26/ 38 | KINOKO SALAD
סלט אצות וואקמה עם רצועות מלפפונים דקות ,אטריות
שעועית ,פטריות שיטאקה ושומשום ברוטב מסורתי.
₪ 45 | TAMARI SUSHI
כדורי אורז מתובלים עם סלמון ,טונה אדומה ,בצל ירוק
וספייסי מיונז ,בעיטור כתר דג על מצע גומא (רוטב
שומשום יפני).
₪ 50 | TOM SALAD
קוביות סלמון טרי ,נתחי שרימפס חלוטים ,רצועות מלפפון,
עלי אייסברג ,טבעות צנון ,על מצע אטריות שעועית בצל ירוק
ושומשום קלוי בליווי רוטב ויניגרט-טוגרשי.
₪ 48 | FISH CHIRASHI
(סושי בקערה) מיקס טרטר טונה ,דניס וספייסי סלמון
קצוץ על מצע של אורז ,אבוקדו ,מלפפון ,צנונית ,בצל
ירוק ,איקורה ,שבבי טמפורה ונורי מתובל – מוגש עם
רוטב פונזו ומיונז וואסבי.
₪ 50 | CAESAR SALAD
לבבות חסה פריכים ,רוטב קיסר אסייתי ,צ'יפס אנשובי
וקריספי פנקו טוגרשי  -חמאה.
₪ 64 | 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׳ | ₪ 40
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ,קוביות סלמון ,שרימפס
טמפורה ,מלפפון פריך ,ספייסי מיונז ובצל ירוק .בעיטור
איקורה.
₪ 39 | VEGETARIAN CHIRASHI

₪ 38 | SALMON

₪ 47 | RED TUNA

₪ 40 | SEA BREAM

₪ 42 | EBI-SHRIMP

 8 COCKTAIL SASHIMIיח׳ | ₪ 92
סלמון  /דניס  /טונה אדומה  /שרימפס.

SOUPS
₪ 56 | MENDORI RAMEN
ציר עוף מרוכז ומצומצם עם ביצה בתוספת נתחי
חזה עוף עסיסיים ,אטריות ראמן ,טופו וירקות :גזר,
בצל ירוק ,אצות וואקמה ושומשום.
₪ 64 | UMI RAMEN
מרק צח בתוספת שרימפס ,קלמרי ,טופו ,אטריות
ראמן וירקות :גזר ,בצל ירוק ,פטריות שיטקה ,אצות
וואקמה ושומשום.
₪ 66 | SUMO RAMEN
מרק ספייסי מיסו בתערובת ארומטית על בסיס קרם
קוקוס .בתוספת אטריות ראמן ,בקר מוקפץ במחית
צ'ילי,ביצה חצי קשה במרינדה יפנית ,רצועות במבוק,
פטריות שיטקה ,חסה אייסברג ,אצות נורי ושומשום.
₪ 24 | MISO SOUP
אצות וואקמה ,טופו ובצל ירוק *(המנה אינה צמחונית).
₪ 29 | ORANGE SOUP
ירקות שורש כתומים ,ג'ינג'ר ,קרם קוקוס וקארי אדום,
שמן שומשום ,כוסברה ,בצל ירוק ושומשום קלוי.

| BANH

 2יח׳

(סושי בקערה) אבוקדו ,מלפפון ,גזר ,שיטקה ,קנפיו,
אושינקו ,צנונית ובצל ירוק על מצע אורז ושבבי טמפורה
מוגש עם רצועות בטטה דקיקות מטוגנות ושומשום.

₪ 50 | FISH BAHN
לחמניה מאודה רכה עם נתח דג ים לבן בטמפורה,
מיונז יפני ,חסה ובצל ירוק .מוגש עם סלט בצלים.

HOT STARTERS

₪ 52 | BEEF BAHN
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.

₪ 37 | FLY JAPAN STYLE
כנפיים במרינדה יפנית מתקתקה של סאקה וג'ינג'ר
בציפוי קריספי .מוגש עם רוטב צ'ילי-הוי סין.
 15/10 AGEDASHI TOFUיח׳ | ₪ 30/38
קוביות טופו רך מטוגנות קלות ,פטריות שימג'י ,בצל ירוק
וצנון כתוש מוגש ברוטב טנצויו  Tentsuyuחם *(המנה
אינה צמחונית).
 5 GYOZAיח׳ |  ₪ 45כיסונים צרובים במילוי עוף.

₪ 50 | TOFU BAHN
לחמניה מאודה רכה עם נתחי טופו במרינדה יפנית
עטופים בקריספי פנקו ,רוטב גומא וקטשופ קארי,
עלי כוסברה ובצלצלי שאלוט קלויים.
₪ 50 | CHICKEN BAHN
נתחי עוף עסיסיים במשרה קארי  -יוגורט  ,עטופים
בפנקו פריך ,רוטב  BBQיפני וחסה.

 | BAZELבזל

V E G E TA R I A N D I S H E S
 2 NIGIRI SHIITAKEיח׳ | ₪ 22
₪ 30 | AVOCADO INARI ZUSHI
 2יח׳ | כיסוני טופו במילוי אורז סושי ,אבוקדו ,בצל ירוק
ושומשום.
₪ 32 | SHIITAKE INARI ZUSHI
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ופטריות יפניות מתובלות.
 4 VEGGIE TRIANGLEיח׳ | ₪ 35
אבוקדו ,טמגו ובצל ירוק בציפוי פנקו.
₪ 33 | MIX VEGGIE TEMPURA
חציל ,בטטה ,ברוקולי ,פלפל אדום ,אספרגוס.
 4 VEGGIE FUTOMAKIיח׳ | ₪ 29
מלפפון ,אבוקדו ,גזר ,אושינקו ,קנפיו ,טמגו ובצל ירוק.
 4 AVOCADO TRIANGLEיח׳ | ₪ 34
אבוקדו ובצל ירוק בציפוי פנקו.
 3 SASHIMI TAMAGOיח׳ | ₪ 19
 2 NIGIRI TAMAGOיח׳ | ₪ 19
 10/15 VEGGIE AGEDASHI TOFUיח׳ | ₪ 30/38
קוביות טופו רך בטיגון קל מוגשות בציר פטריות ושורשים
חריף ,שמן שומשום טוגרשי וצנון מגורד.

VEGGIE MAKI
 8יח' רול דק ,אורז בחוץ בציפוי שומשום קלוי
₪ 31 | COLORED VEGGIE
טמגו ,פטריות שיטקה ,עטוף דף סויה צבעוני.

₪ 46 | TEMPURA COCKTAIL
קלמרי ,שרימפס וירקות.

STEAMED

₪ 41 | CRISPY CHICKEN
אצבעות חזה עוף בציפוי פנקו פריך ושומשום בליווי ספייסי
מיונז וטריאקי ביתי.

 4 DIM SUM CHICKENיח׳ | ₪ 40
עוף ופטריות עטופים בצק טפיוקה.

₪ 26 | KAPPA
מלפפון וקנפיו.

 4 DIM SUM SHRIMPיח׳ | ₪ 44
עטופים בצק טפיוקה.

₪ 27 | MAKI TAMAGO
טמגו וקנפיו.

₪ 52 | SHRIMP POPCORN
פופקורן שרימפס בליווי מיונז חריף.

₪ 30 | CREAM KAPPA
מלפפון ,גבינת שמנת ובצל ירוק.

₪ 27 | MAKI AVOCADO
אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 48 | TEMPURA CALAMARI
טבעות קלמרי בציפוי טוגראשי עם רוטב ספייסי מיונז.

 ₪ 32 | MAKI SHIITAKEפטריות שיטאקי מתקתקות.

 ₪ 11 | SUSHI RICEעם שומשום קלוי.

45 | K I D ’ S

 ₪ 19 | EDAMAMEפולי סויה במלח גס.

 FISH & CHIPSדג וצ׳יפס

₪

כולל כוס מיץ

 ₪ 30 | YAM TEMPURAבטטה טמפורה.
₪ 34 | HOT MAKI VEGGIE
אבוקדו ,גבינה מותכת ובצל ירוק.

ZE SUSHI COLLECTION

F U TO M A K I

ZE SUSHIד  8יח׳ | ₪ 48
שרימפס מאודה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת סלמון ,אבוקדו
וטוביקו.
 8 MAGURO ZENיח׳ | ₪ 49
טונה אדומה ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת
טוגראשי.
 8 NEW UNAGIיח׳ | ₪ 52
צלופח ,שקדים קלויים ,מלפפון במעטפת סלמון ושקדים
קלויים.
 8 SAKE SHUיח׳ | ₪ 38
סלמון ובטטה טמפורה.
 8 OHAYO EBIיח׳ | ₪ 42
שרימפס טמפורה ,אבוקדו ובצל ירוק.
 8 GOLDEN GINZAיח׳ | ₪ 48
שרימפס טמפורה ,סלמון ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת
סלמון.
 8 RAINBOWיח׳ | ₪ 49
בטטה ואספרגוס בטמפורה במעטפת של סלמון ,אבוקדו,
דניס וטונה אדומה עם רצועות נורי.
 6 OCEAN 11יח׳ | ₪ 48
רול ללא אורז! סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק עטופים אצת נורי.
 6 SALMON CREAMיח׳ | ₪ 48
רול ללא אצה! גבינת שמנת ,בצל ירוק במעטפת סלמון.
 8 RED TUNA WRAPPEDיח׳ | ₪ 49

₪ 35 | CALAMARI TEMPURA
קלמרי טמפורה ,בצל ירוק ,קרם ווסאבי לימוני ,מלפפון,
במעטפת אבוקדו וטוביקו.

WITH AVOCADO

טונה אדומה ,טמגו ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת אבוקדו.
 8 JUMBO SHRIMPיח׳ | ₪ 53
ג'מבו שרימפס טמפורה ,אבוקדו וקרם וואסבי במעטפת
טונה אדומה צרובה.
 8 TEMPURA SEA BREAMיח׳ | ₪ 46
דניס טמפורה ,סלמון ,גרידת לימון ומלפפון במעטפת
ספייסי פנקו.
 8 COLORED FISHיח׳ | ₪ 44
סלמון ,טונה אדומה ,בצל ירוק ואבוקדו .עטופים דף סויה
צבעוני.
 8 SALMON COVERED WITH IKURAיח׳ | ₪ 46
סלמון ,אספרגוס טמפורה ,גבינת שמנת ובצל ירוק במעטפת
איקורה ושומשום.
 8 SPICY SALMONיח׳ | ₪ 47
ספייסי סלמון ,מלפפון ,בצל ירוק ושקדים קלויים במעטפת
סלמון צרוב.

|  4יח׳

₪ 35 | CRISPY SALMON SKIN
קריספי סלמון סקין אושינקו ,מלפפון ,אבוקדו ,קנפיו ובצל
ירוק במעטפת אבוקדו
₪ 39 | SHRIMP TEMPURA
שרימפס טמפורה ,אבוקדו ,מלפפון ,אושינקו ,גזר ,קנפיו
ובצל ירוק במעטפת סלמון.
₪ 47 | RED TUNA
טונה אדומה ,קנפיו ,מלפפון ,גזר ,אושינקו ,בצל ירוק ואבוקדו
במעטפת סלמון.
₪ 52 | SPECIAL GA GUN
רול ללא אורז! סלמון ,טונה אדומה ,שרימפס טמפורה,
מלפפון ,אושינקו ,קנפיו ,גזר ומעטפת אבוקדו פנימית.
₪ 34 | CHEEZE SAKE
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,גבינת שמנת ובצל ירוק.
₪ 34 | CALIFORNIA
סלמון ,אבוקדו ,אושינקו ,קנפיו ,גזר ,מלפפון ובצל ירוק.
₪ 39 | COLORED FUTOMKI
סלמון ,בטטה טמפורה ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק .עטוף דף
סויה צבעוני.

 8 | RICE PAPER ROLLיח׳
₪ 45 | LEMON - MINT
סלמון ,גרידת לימון ,אבוקדו ,מלפפון במעטפת נענע.
₪ 45 | TOKYO ROLL
טונה אדומה ,קרם וואסבי ,אספרגוס ,מלפפון ומעטפת עירית
קצוצה.
₪ 45 | KYUSHU ROLL NEW
קלמרי טמפורה ,גרידת לימון ,אספרגוס מאודה ,מלפפון
במעטפת עירית.
₪ 45 | OSAKA ROLL
שרימפס טמפורה ,סלמון ,גבינת שמנת ,מלפפון במעטפת
טוגרשי.
₪ 45 | SAPPORO ROLL
דניס לימוני ,אבוקדו ומעטפת שקדים קלויים.
₪ 45 | NAGOYA ROLL
שרימפס טמפורה ,מעטפת סלמון פנימית ,טוביקו ומעטפת
טוגרשי.

TRIANGULAR SANDWICH
 4יח׳ | משולשי סנדוויץ׳ בציפוי פנקו קלוי

 8 | MAKI I/Oיח׳

 ₪ 44 | SALMONסלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

רול דק ,אורז בחוץ בציפוי שומשום קלוי

 ₪ 44 | SPICY SALMONספייסי סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

 ₪ 34 | MAKI SAKEסלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 46 | HOT SANDWICH
בציפוי פנקו פריך ,סלמון ,גבינה מותכת ובצל ירוק.
₪ 58 | RED TUNA
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק.

 ₪ 36 | SEA BREAMדניס ,מלפפון ובצל ירוק.
₪ 39 | SPICY RED TUNA
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת טוגרשי.
₪ 39 | BLUE RUSSIAN
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,מלפפון ובצל ירוק.
₪ 36 | SALMON SALAD
סלמון אפוי ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 38 | SALMON MIX MAKI
סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 45 | MAKI RED TUNA
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 36 | SALMON TEMPURA
סלמון טמפורה ואבוקדו.
₪ 30 | KRISPY SALMON SKIN
סלמון סקין ,אבוקדו ומלפפון.

₪ 39 | UNAGI
צלופח ,סלמון ,מלפפון ,בצל ירוק ושקדים קלויים.

38 | SPICY SALMON
ספייסי סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 35 | SALMON AND IKURA
סלמון ,גבינת שמנת ,בצל ירוק ,מלפפון ואיקורה.

| H OT M A K I

 8יח׳

רול חם בציפוי פנקו
 ₪ 42 | SALMONסלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.

 1 | TEMAKI CONESיח׳
₪ 29 | EBI SHRIMP TEMPURA
שרימפס טמפורה ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 39 | RED TUNA
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 27 | SALMON
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק.
₪ 28 | SALMON MIX
סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 37 | ZE SUSHI
שרימפס טמפורה ,סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק.
₪ 36 | TEMPURA SEA BREAM
דניס טמפורה ,סלמון ,גרידת לימון ,ספייסי מיונז ובצל ירוק.

 ₪ 43 | SHRIMPשרימפס מאודה ,אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 30 | YAM CONE
בטטה טמפורה ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק.

₪ 44 | SALMON CHEESE
סלמון ,גבינה מותכת ,אבוקדו ובצל ירוק.

₪ 21 | AVOCADO CONE
אבוקדו ובצל ירוק.

COMBINATIONS
₪ 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 |
 4יח'  I/Oמאקי אבוקדו ובצל ירוק |  4יח'  I/Oמאקי פטריות
שיטקה |  4יח'  I/Oמאקי מלפפון וקנפיו
₪ 59 | VEGAN
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
 20 ₪ 78 | CRISPY TEMPURAיח'
 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
₪ 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 ואבוקדו |  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
₪ 168 | COLORED COLLECTION
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
 10 ₪ 92 | SASHIMI NIGIRIיח'
 2יח' סשימי טונה אדומה |  2יח' סשימי סלמון |  2יח' סשימי
דניס |  1יח' ניגירי טונה אדומה |  1יח' ניגירי סלמון |  1יח' ניגירי
דניס |  1יח' ניגירי שרימפס
₪ 104 | SALMON COLLECTION
זוגית |  18יח'
 8יח'  I/Oסלמון ואבוקדו |  4יח' סנדוויץ' סלמון |  4יח' פוטומאקי
צמחוני במעטפת סלמון |  2יח' ניגירי סלמון
 32 ₪ 128 | MAKI COUPLEיח'
 4יח'  I/Oמאקי סלמון ,אבוקדו במעטפת אבוקדו |  4יח' I/O
מאקי 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

SOFT DRINKS
משקאות קלים
קולה  /ד .קולה /
 / ZEROספרייט /
ד .ספרייט
סודה
מים מינרליים ()500cc
 FUZE TEAאפרסק
חליטות תה הבית

| ₪ 13

|
|
|
|

₪ 11
₪ 13
₪ 13
₪ 16

מיצים טבעיים
אשכולית אדומה |
|
לימונדה
|
תפוזים
שתיה חמה
תה ירוק
תה יסמין
אספרסו קצר
אספרסו ארוך

|
|
|
|

₪ 12
₪ 12
₪ 12

₪ 11
₪ 11
₪ 11
₪ 11

