 | APPETIZERSראשונות

 3 | SASHIMIיח׳

סלט קוקטייל | ₪ 29
שילוב של כרוב ,גזר ועלי בייבי בעיטור שומשום במשרה
שום-ג'ינג'ר

 EBIשרימפס | ₪ 42

אינרי זושי שרימפס טמפורה  2יח׳ | ₪ 40
במילוי אורז סושי ,שרימפס טמפורה ,סלמון ,אבוקדו ובצל
ירוק בספייסי מיונז

 | SOUPSמרקים

קינוקו | ₪ 26/ 38
אצות וואקמה ,מלפפון ,איטריות שעועית ,פטריות שיטאקה
בעיטור שומשום .מגיע עם רוטב מסורתי ( מכיל שומשום)
אינרי זושי ספייסי סלמון  2יח׳ | ₪ 40
במילוי אורז סושי ,ספייסי סלמון ,אבוקדו ,שקדים קלויים
ובצל ירוק
אינרי זושי קוקטייל דגים  2יח׳ | ₪ 40
במילוי אורז סושי ,קוביות סלמון ,דניס ואבוקדו בספייסי
מיונז ,בעיטור שומשום ובצל ירוק
₪ 48 | SUNNY RAMEN SALAD
סלט איטריות ראמן ורצועות דקיקות של חסה אייסברג עם
פטריות שיטאקה מתקתקות ,פטריות שימאג'י ,בצל ירוק,
שבבי אצה קריספיים וביצה יפנית רכה (ניתן להחליף בטופו)
סלט תום קיסרי | ₪ 50
קוביות סלמון טרי ,נתחי שרימפס חלוטים ,רצועות מלפפונים,
כוסברה וטבעות צ'ילי על מצע איטריות שעועית .בעיטור בצל
ירוק ושומשום
מגורו  -סאקה | ₪ 64
קוביות סלמון ,אבוקדו וטונה אדומה טרייה על מצע עלים
ירוקים ,מעוטר פטריות שיטקה מתקתקות ושומשום.
(לבחירה ברוטב פונזו הדרים  /יוזו)

HOT STARTERS
| ראשונות חמות
₪ 37 | FLY JAPAN STYLE
כנפיים במרינדה יפנית מתקתקה של סאקה וג'ינג'ר בציפוי
קריספי .מוגש עם רוטב צ'ילי והוי-סין

טונה אדומה | ₪ 47

סלמון | ₪ 38

דניס | ₪ 40

מרק מיסו | ₪ 24
אצות וואקמה ,טופו ובצל ירוק *(המנה אינה צמחונית)
₪ 56 | MENDORI RAMEN
ציר עוף וירקות שורש בליווי אטריות ראמן ,גזר ,ביצה,
נתחי חזה עוף  ,טופו ,אצות וואקמה ,בצל ירוק ושומשום
₪ 64 | UMI RAMEN
ציר בשרי וירקות שורש בליווי שרימפס ,קלמארי ,טופו,
אצות וואקמה ,גזר ,פטריות שיטאקה ,בצל ירוק ושומשום
₪ 66 | 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 ,חסה
אייסברג ,אצות נורי ושומשום

 | B A N Hבאן

 1יח׳

₪ 26 | CURRY BAHN
נתחי בקר בבישול ארוך ,קארי יפני ,חסה ושומשום קלוי,
איולי יוזוקושו ,בצלצלי שאלוט ובצל ירוק .מוגש בליווי
מלפפונים כבושים בחומץ אורז שחור
₪ 26 | WAFU HAMBAGU BAHN
קציצת בקר עסיסית ,דייקון כתוש ,עלי שיסו
וחסה אלון ,איולי צ'ילי יוזו וקטשופ קארי
₪ 25 | TOFU BAHN
נתחי טופו במרינדה יפנית עטופים בקריספי פנקו,
קטשופ קארי ורוטב גומא (שומשום יפני מסורתי) ,עלי
כוסברה ובצלצלי שאלוט קלויים
₪ 25 | SALMON BAHN
נתחי סלמון בציפוי פנקו ,איולי צ'ילי יוזו ,על
מצע עלי חסה אלון וקימצ'י יפני פיקנטי

אגדשי טופו  15/10יח׳ | ₪ 30/38
קוביות טופו רך מטוגנות קלות ,פטריות שימג'י ,בצל ירוק
וצנון כתוש מוגש ברוטב טנצויו  Tentsuyuחם *(המנה אינה
צמחונית)

₪ 25 | KISEKI BAHN
פילה דג לבן בציפוי פנקו זה סושי ,בליווי איולי צ'ילי יוזו
וחסה אלון .מוגש עם סלט בצלים כבושים ביוזו וטוגרשי

קריספי קלאמרי | ₪ 48
רצועות קלאמרי בציפוי טמפורה מעושנת ,ברוטב סוקיאקי
על בסיס צ'ילי ,שום ,מיונז יפני ובוטנים

 | H O T M A K Iמאקי

קוקטייל טמפורה |  ₪ 46קלמרי ,שרימפס וירקות

רול חם בציפוי פנקו

קריספי צ'יקן | ₪ 41
אצבעות חזה עוף בציפוי פנקו פריך ושומשום בליווי ספייסי
מיונז וטריאקי

סלמון | ₪ 42
סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק

אורז סושי |  ₪ 11עם שומשום קלוי
חציל יפני | ₪ 34
חציל קראנץ' עם גי'נג'ר ,שום ,פלפל סצ'ואן וכוסברה ברוטב
צדפות וחומץ אורז שחור

 | STEAMEDמאודים
 4 DIM SUM CHICKENיח׳ |  ₪ 40עוף ,פטריות
ומנטה עטופים בבצק טפיוקה
 4 DIM SUM GOOSEיח׳ אווז | ₪ 40
 4 DIM SUM MIXיח׳ | ₪ 40
עוף ,אווז ,ירקות שורש( ,מכיל בוטנים) ,ופטריות שיטאקה
 5 DIM SUM SHRIMPיח׳ | ₪ 44
שרימפס עטופים בצק טפיוקה נימוח

 8יח׳

שרימפס | ₪ 43
שרימפס מאודה ,אבוקדו ובצל ירוק
סלמון גבינה | ₪ 44
סלמון ,גבינה מותכת ,אבוקדו ובצל ירוק

 8 | MAKI I/Oיח׳
רול דק ,אורז בחוץ בציפוי שומשום קלוי
טונה אדומה חריפה | ₪ 45
טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת טוגרשי
 MAKIטונה אדומה |  ₪ 45טונה אדומה ,אבוקדו ובצל ירוק
₪ 39 | BLUE RUSSIAN
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,מלפפון ובצל ירוק
 MAKIסאקה |  ₪ 34סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק
 MAKIדניס |  ₪ 36דניס ,מלפפון ובצל ירוק
קריספי סלמון סקין |  ₪ 30סלמון סקין ,אבוקדו ומלפפון

 2 | NIGIRIיח׳
 | SARONAשרונה

דניס |  ₪ 29סלמון |  EBI ₪ 28שרימפס | ₪ 34
) UNAGIצלופח( | ₪ 38

טונה אדומה | ₪ 38

 ₪ 36 | SALMON TEMPURAסלמון טמפורה ואבוקדו
 ₪ 36 | SALMON SALADסלמון אפוי ,אבוקדו ובצל ירוק
₪ 38 | SALMON MIX MAKI
סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובצל ירוק

F U TO M A K I

|  4יח׳

קריספי סלמון סקין | ₪ 35
קריספי סלמון סקין אושינקו ,מלפפון ,אבוקדו ,קנפיו ובצל
ירוק במעטפת אבוקדו
קליפורניה | ₪ 34
סלמון ,אבוקדו ,אושינקו ,קנפיו ,גזר ,מלפפון ובצל ירוק
טונה אדומה | ₪ 47
טונה אדומה ,קנפיו ,מלפפון ,גזר ,אושינקו ,בצל ירוק ואבוקדו
במעטפת סלמון
שרימפס טמפורה | ₪ 39
שרימפס טמפורה ,אבוקדו ,מלפפון ,אושינקו ,גזר ,קנפיו
ובצל ירוק במעטפת סלמון
₪ 52 | SPECIAL GA GUN
רול ללא אורז! סלמון ,טונה אדומה ושרימפס טמפורה,
מלפפון ,אושינקו ,קנפיו ,גזר ומעטפת אבוקדו פנימית

ZE SUSHI COLLECTION
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 RAINBOWיח׳ | ₪ 49
בטטה ואספרגוס בטמפורה במעטפת של סלמון ,אבוקדו,
דניס וטונה אדומה עם רצועות נורי
 8 OHAYO EBIיח׳ | ₪ 42
שרימפס טמפורה ,אבוקדו ובצל ירוק
 GOLDEN GINZAיח׳ | ₪ 48
שרימפס טמפורה ,סלמון ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת סלמון
 6יח׳ | ₪ 48
OCEAN 11
רול ללא אורז! סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק עטופים אצת נורי
 6 SALMON CREAMיח׳ | ₪ 48
גבינת שמנת ,בצל ירוק במעטפת סלמון ,ללא אצה
סלמון איקורה  8יח׳ | ₪ 46
סלמון ,אספרגוס טמפורה ,גבינת שמנת ובצל ירוק במעטפת
איקורה ושומשום
 8 COLORED FISHיח׳ | ₪ 44
סלמון ,טונה אדומה ,בצל ירוק ואבוקדו .עטופים דף סויה צבעוני
דניס טמפורה  8יח׳ | ₪ 46
דניס טמפורה ,סלמון ,גרידת לימון ומלפפון במעטפת ספייסי
פנקו
טונה אדומה מעטפת אבוקדו  8יח׳ | ₪ 49
טונה אדומה ,טמגו ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת אבוקדו
ג'מבו שרימפס  8יח׳ | ₪ 53
ג'מבו שרימפס טמפורה ,אבוקדו וקרם וואסבי במעטפת טונה
אדומה צרובה
ספייסי סלמון  8יח׳ | ₪ 47
ספייסי סלמון ,מלפפון ,בצל ירוק ושקדים קלויים במעטפת
סלמון צרוב

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

 | NOODLESנ ו ד ל ס

| COMBINATIONS

 UMIים שקט | ₪ 64
שרימפס ,קלמרי ודג לבן עם פרחי ברוקולי ,בצל ירוק ,אטריות
אודון ברוטב שום חמצמץ ופלפל שחור מעוטר בעלי אייסברג
פריכים

₪ 79 | SPECIAL ZE MARKET
|  16יח' |
 4יח׳ פוטומאקי  SAKEבמעטפת פנקו קלוי |  8יח׳  I/Oמאקי
טונה אדומה ,מלפוון ובצל ירוק בציפוי שומשום קלוי |  2יח'
סשימי סלמון |  2יח' סשימי טונה אדומה

 Mendori Curryהר ירוק | ₪ 65
נתחי פרגית  /טופו עם ברוקולי ,זוקיני ,שום ,בצל ירוק ולבן,
ברוטב קרם קוקוס פיקנטי ,עלי כפיר ליים וסויה שחורה.
מקושט בעלי בייבי תרד טריים ומוגש עם אורז לבן
 Akaitaiyōשמש אדומה | ₪ 59
נתחי עוף צלויים מתקתקים ,על מצע איטריות ביצים עסיסיות,
זוקיני ,בצל ירוק ובצל לבן בעיטור בצלצלי שאלוט מיובשים
ובייבי תרד ברוטב מיסו
 Edo Beefעמק נעלם | ₪ 65
נתחי בקר צרובים ,מוקפצים עם פלפל ירוק חריף ,בצל סגול
ולבן ,כרובית ,שורש כוסברה ושעועית יפנית .מוגש ברוטב סויה
שחורה ,רוטב צדפות ושמן שומשום ,מקושט בכוסברה טרייה
וצ'ילי חריף .מוגש עם אורז לבן
 Butanikuגן עדן | ₪ 67
מנה מעושנת .נתחי בייקון צרובים על מצע איטריות אודון
יפניות ,בייבי תרד ,בצל ירוק וסגול ,פטריות ,פלפל צ'ילי חריף,
פתיתי בוניטו מעושנים ובוטנים כתושים
₪ 59/56 | Street Rice
צמחוני /בייבי שרימפס מפורק אורז מוקפץ עם פיטריות
שיטקה ,גזר ,ביצה טרופה ובצל ירוק ,מוגש עם סלט ירוקים
חמצמץ של עלי תרד ,כוסברה ,בצל ירוק ,שום כבוש ,צ'ילי
ואפונת וואסבי *אפשרות להוסיף עוף
 Shi-Ky-Uאדמה חמה | ₪ 59
נתחי בקר עסיסיים ,רצועות בצל ירוק ולבן ,פטריות שיטקה
טריות ,בזיליקום תאילנדי ,על מצע אטריות ביצים ברוטב
ארומטי עם נגיעות אניס בעיטור כוסברה וצי'לי טרי
 Kinokoיער קסום | ₪ 59
| אפשרות לצמחוני | חגיגת פטריות ארומטית ,נעימה וריחנית,
עם בצלי העונה (לבן ,סגול ,ירוק) ,איטריות בשרניות תוצרת
בית ברוטב אויסטר וסויה שחורה ,כוסברה ובצלצלי שאלוט
מיובשים *תוספת עוף 11 +
 Kiroשמש צהובה | ₪ 49
נתחי עוף צרובים על מצע איטריות ביצים וירקות ברוטב טריאקי
מתקתק

VEGETARIAN DISHES
| צמחוני
 4 DIM SUM VEGGIEיח׳ |  ₪ 38תרד בוטנים
אינרי זושי אבוקדו  2יח׳ | ₪ 30
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ,אבוקדו ,בצל ירוק ושומשום
אינרי זושי שיטקה  2יח׳ | ₪ 32
כיסוני טופו במילוי אורז סושי ופטריות יפניות מתובלות
פוטומאקי צמחוני נטו  4יח׳ | ₪ 29
מלפפון ,אבוקדו ,גזר ,אושינקו ,קנפיו ,טמגו ובצל ירוק
משולש צמחוני  4יח׳ | ₪ 35
אבוקדו ,טמגו ובצל ירוק בציפוי פנקו
משולש אבוקדו חם  4יח׳ | ₪ 34
אבוקדו ובצל ירוק בציפוי פנקו
ניגירי טמגו  2יח׳ | ₪ 19
ניגירי שיטקה  2יח׳ | ₪ 22

 | VEGGIE MAKIמאקי צמחוני

קומבינציות

₪ 104 | SALMON COLLECTION
זוגית |  18יח'
 8יח'  I/Oסלמון ואבוקדו |  4יח' סנדוויץ' סלמון |  4יח' פוטומאקי
צמחוני במעטפת סלמון |  2יח' ניגירי סלמון
₪ 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 טבעוני 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
₪ 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
₪ 92 | SASHIMI NIGIRI
|  10יח' |
 2יח' סשימי טונה אדומה |  2יח' סשימי סלמון |  2יח' סשימי
דניס |  1יח' ניגירי טונה אדומה |  1יח' ניגירי סלמון |  1יח' ניגירי
דניס |  1יח' ניגירי שרימפס
 20 | ₪ 78 | CRISPY TEMPURAיח'
 4יח' פוטומאקי סלמון סקין |  4יח'  I/Oמאקי בטטה טמפורה
ומלפפון |  4יח'  I/Oמאקי שרימפס טמפורה ואבוקדו |  4יח'
 I/Oמאקי אספרגוס ומלפפון |  4יח'  I/Oמאקי סלמון טמפורה
ואבוקדו
 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

| KIDS ’ MENU

 ₪ 45כולל כוס מיץ

 CHIBIאטריות אורז רחבות עם ירקות ,עוף/טופו ברוטב
מתקתק שילדים אוהבים
 KITIאורז מוקפץ עם ירקות ועוף  /טופו ברוטב מתקתק
שילדים אוהבים
 FISH & CHIPSדג וצ׳יפס

 8יח' רול דק ,אורז בחוץ בציפוי שומשום קלוי
 ₪ 26 | KAPPAמלפפון וקנפיו
₪ 30 | CREAM KAPPA
מלפפון ,גבינת שמנת ובצל ירוק
בטטה טמפורה | ₪ 30
 MAKIשיטקה | ₪ 32
 MAKIחם |  ₪ 34אבוקדו ובצל ירוק
 MAKIטמגו |  ₪ 27טמגו וקנפיו
 MAKIאבוקדו |  ₪ 27אבוקדו ובצל ירוק

SOFT DRINKS
משקאות קלים
קולה /דיאט /זירו
ספרייט/ספרייט זירו
פיוז טי
תפוזים/לימונדה /
ענבים
סודה
מינרלים
פרללה

|
|
|
|
|
|
|

₪ 11
₪ 11
₪ 12
₪ 12
₪9
₪ 10
₪ 28

| משקאות קלים

מיצים טבעיים
אשכולית אדומה
לימונדה
תפוזים

| ₪ 12
| ₪ 12
| ₪ 12

שתיה חמה
חליטות תה הבית
תה ירוק
תה יסמין

| ₪ 16
| ₪ 11
| ₪ 11

