sushi bar

tartar

 מנגו (בעונה) ורוטב צלפים/ קוביות דג עם אבוקדו

FIsh Fillet Cubes With avocado / mango (in season) and caper sauce

bass / 53 /

בס

TUNA / 75 /

salmon / 53 /

סלמון

תערובת של שני
סוגי דגים או יותר לבחירתכם

מיקס
סלר-בסט
combination of two types of fish or
mix / 75-53 /

more of your choice

yellow tail / 75 /

ילו טייל

טונה

RICE / 12 /

אורז

BROWN RICE / 15 /

אורז מלא

 אצות ווקאמה ושומשום,מלפפונים
WAKAME SALAD / 22 /

סלט וואקמה

CUCUMBER SALAD / 13 /

סלט מלפפונים

חמוצים יפניים
YAKITORI SALAD / 13 /

cucumber, wakame seaweed and sesame

מרק פולי סויה ודאשי עם קוביות
 אצות וואקמה ובצל ירוק,טופו
MISO / 14 /

מיסו

soybean paste and dashi soup with tofu,
wakame seaweed and green onion

starters

מרק פולי סויה ודאשי עם מיקס פירות ים
sea food miso / 21 /

סלט יקיטורי

japanese pickles

מיסו פירות ים

soybean paste and dashi soup with
a sea food mix

'יח

4

PIECES PER
PORTION

maki

 פירות ים או דג,אצות נורי ממולאות באורז

NORI SEAWEED FILLED WITH RICE, SEAFOOD, FISH

סלר-בסט

 גבינת, ביצי סלמון, סלמון,סלמון סקין
 אבוקדו או מנגו, מלפפון,שמנת
36 /

אינדיין סאמר

salmon skin, salmon, salmon eggs, cream
cheese, cucumber, avocado or mango

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

 6יח'

 6יח'

 6יח'

 6יח'

 6יח'

 6יח'

שרימפס מאודה ,מלפפון

בס

סלמון

17 /

bass

17 /

salmon

מקלות סרטן ,אבוקדו

קאני

אבוקדו

17 /

אבי קאפה

15 /

סלמון ,אבוקדו

crab sticks, avocado

צלופח ,אבוקדו,
מלפפון ,רוטב טריאקי

ילוטייל ,ירקות ,בצל
ירוק ,טמפורה

24 /

24 /

tuna

סלין

24 /

salmon, cream cheese, cucumber

סלמון סקין ,אבוקדו,
מלפפון ,בטטה בטמפורה

בטטה טמפורה

24 /

salmon, avocado

טונה

steamed shrimp, cucumber

avocado

קליפורניה

סלמון ,גבינת שמנת ,מלפפון

4

24 /

salmon skin, avocado, cucumber,
sweet potato in tempura

טונה אבוקדו

29 /

tuna, avocado

יח'

PIECES PER
PORTION

אונאגי

29 /

ילו טייל

29 /

סלמון ,אבוקדו
או מנגו

ריינבו

טונה משומרת,
אבוקדו ,לימון ,טמפורה

סלמון 29 /

פריקאסה 29 /

eel, avocado, cucumber,
teriyaki sauce

yellowtail, green onion,
vegetables, tempura

salmon, avocado
or mango

canned tuna, lemon,
avocado, tempura

סלמון ,אבוקדו ,גבינת
שמנת ,מלפפון

סלמון ,סלמון סקין ,גבינת
שמנת ,מלפפון ,אבוקדו או מנגו

סלמון סקין ,אבוקדו,
מלפפון ,רוטב טריאקי

סלמון סקין ,סלמון,
אבוקדו ,מלפפון

מנהטן 29 /

salmon, cream cheese,
cucumber, avocado

ספארי

29 /

salmon, salmon skin, cream cheese,
cucumber, avocado or mango

סלמון סקין פריך

29 /

salmon skin, avocado,
cucumber, teriyaki sauce

סלמון סקין רול

29 /

salmon skin, salmon,
avocado, cucumber

maki

 פירות ים או דג,אצות נורי ממולאות באורז

NORI SEAWEED FILLED WITH RICE, SEAFOOD, FISH

!חדש
' יח2

, טוביקו,סקאלופ חריף
 גזר, מלפפון,אבוקדו
32 /

ספייסי סקאלופ

spicy scallop, tobiko, avocado,
cucumber, carrot

!חדש

' יח4

, אבוקדו, טוביקו, קאני,סקאלופ
 גזר וגבינת שמנת,מלפפון
43 /

קוקי סאן

scallop, kani, tobiko, avocado,
cucumber, carrots and cream cheese

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

סלר-בסט

, אבוקדו, מלפפון,סלט עוף
 רוטב טריאקי,בצל ירוק
29 / עוף

chicken salad, cucumber, avocado,
green onion, teriyaki sauce

מוגש חם עם
רוטב טריאקי

, מלפפון אבוקדו,סלמון צלוי
 רוטב טריאקי,בטטה מסביב
29 /

בטטה

29 /

סלמון אבוקדו בטמפורה

salmon, avocado fried in
tempura, teriaki sauce

grilled salmon, avocado, cucumber,
sweet potato, teriyaki sauce

 סלמון סקין פריך,סלמון צלוי,
 רוטב טריאקי, טמפורה,בצל ירוק
29 / סורין

grilled salmon, crispy salmon skin,
green onion, tempura, teriyaki sauce

סלר-בסט

,שרימפס טמפורה
 בצל ירוק, מלפפון,אבוקדו
29 /

כוכב

shrimps tempura, avocado,
cucumber, green onion

,שרימפס בטמפורה
 קרפ ביצים מסביב,ירקות

,שרימפס טמפורה
 מלפפון,אבוקדו
29 /

טמפו

29 /

shrimps tempura,
avocado, cucumber

'יח

34 /

ספייסי ילו טייל

spicy yellowtail, avocado, cucumber,
carrot, oshinko, crushed peanuts

קיושו

29 /

בלו אלפנט

shrimps in tempura,
vegetables, egg crepe

shrimps tempura, avocado,
cucumber, tempura, teriyaki sauce

, ירקות,טונה חריפה
 טמפורה,בצל ירוק

, אבוקדו,טונה חריפה
ברוטב צנונית פיקנטית

PIECES PER
PORTION

סלר-בסט

, מלפפון, אבוקדו,ילוטייל חריף
 בוטנים כתושים, אושינקו,גזר

4

, מלפפון,שרימפס טמפורה
 רוטב טריאקי, טמפורה,אבוקדו

,סלמון חריף מתובל בלמונגראס
 בטטה פריכה, בצל ירוק,אבוקדו
29 /

ספייסי סלמון

spicy salmon with lemongrass, avocado,
green onion, crispy sweet potato

29 /

ספייסי טונה

spicy tuna, green onion,
vegetables, tempura

29 /

ספייסי טונה החדש

spicy tuna, avocado,
spicy radish sauce

!חדש

 סלמון, כבד אווז,שרימפס טמפורה
 רוטב טריאקי, טמפורה, אבוקדו,צלוי
34 /

דל מר

goose liver, shrimps tempura, grilled
salmon, avocado, tempura, teriyaki sauce

, טונה אדומה,סלמון
 מלפפון,אבוקדו, ילוטייל
38 /

הוקאידו

salmon, avocado, sainte
maure cheese, coriander

, אבוקדו, סלמון,סלמון סקין
 רוטב טריאקי, סלמון צלוי,מלפפון
34 /

ארבעת העונות

salmon skin, salmon, avocado,
cucumber, grilled salmon, teriyaki sauce

, אבוקדו,סלמון
מור וכוסברה-'גבינת סנט
34 /

רקייביק

salmon, avocado, sainte-maure
cheese and coriander

'יח

4

PIECES PER
PORTION

maki

 פירות ים או דג,אצות נורי ממולאות באורז

NORI SEAWEED FILLED WITH RICE, SEAFOOD, FISH

 עם קוביות,כדורי אורז מוקפים בטונה
סלמון טונה ובס בתיבול פיקנטי מעל
41 /

 עם קוביות,כדורי אורז מוקפים בילו טייל
סלמון טונה ובס בתיבול פיקנטי מעל

בלק ממבה טונה

41 /

balls of rice wrapped with tuna,
topped with seasoned cubes
of salmon, tuna and bass

בלק ממבה ילו טייל

balls of rice wrapped with yellow
tail, topped with seasoned cubes
of salmon, tuna and bass

!חדש

 עם קוביות,כדורי אורז מוקפים בסלמון
סלמון טונה ובס בתיבול פיקנטי מעל
38 /

בלק ממבה סלמון

balls of rice wrapped with salmon,
topped with seasoned cubes of
salmon, tuna and bass

, מלפפון, גבינת שמנת, אבוקדו,סלמון
 טוביקו, אומלט יפני,עגבניה
38 /

וואט ספיישל

salmon, avocado, cream cheese,
cucumber, tomato, Japanese
omelet, tobiko

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

סלר-בסט

, טונה אדומה,סלמון
 ביצי סלמון, אבוקדו,בס
36 /

 פנקו,סלמון צלוי
 מיונז חריף,מסביב

סובן ביצי סלמון

salmon, red tuna, bass,
avocado, salmon eggs

36 /

 אבוקדו,טונה
או מנגו

סלמון בפנקו

34 /

grilled salmon, panko
around, spicy mayonnaise

ריינבו טונה

38 / פרדייס

לוסט

 מקלות סרטן ואבוקדו,סלמון
בעטיפת תירס מסביב

פלאואר רול-סאן

35 / רול

grilled salmon, avocado,
cucumber, corn around

'יח

38 /

טונה רול

spicy tuna, shrimps tempura, cucumber,
avocado, seared tuna, spicy radish

!חדש

, שרימפס טמפורה,סלמון
 ביצי דג דאון, אבוקדו,צלופח

MR.Perfect / 38

grilled salmon, avocado,
sweet potato, tempura

36 /

סלמון רול

salmon, avocado avocado,
corn around

salmon, shrimps tempura,
avocado, cucumber

, צלופח, שרימפס טמפורה,סלמון
 ביצי דג דאון מצופות וואסבי,אבוקדו

, צלופח, שרימפס טמפורה,כבד אווז
 רוטב טריאקי, טמפורה,אבוקדו

DON’T WORRY / 38

BE HAPPY / 38

salmon, shrimps tempura, eel,
avocado, flying fish eggs

salmon, shrimps tempura, eel,
avocado, wasabi flying fish eggs

!חדש

 טמפורה, בטטה, אבוקדו,סלמון צלוי

4

תירס

 שרימפס,סלמון
 מלפפון, אבוקדו,טמפורה

PIECES PER
PORTION

סלר-בסט

, מלפפון, שרימפס טמפורה,טונה חריפה
 צנונית פיקנטית, טונה צרובה,אבוקדו

טוביקו

shrimps tempura, crab sticks,
cucumber, avocado, flying fish eggs

' יח3

 אבוקדו,סלמון צלוי
ומלפפון בעטיפת תירס
35 /

salmon skin, avocado, eel,
cucumber, teriyaki sauce

36 /

red tuna, avocado
or mango

' יח3

, מלפפון, אבוקדו,סלמון סקין
רוטב טריאקי,צלופח

, מקלות סרטן,שרימפס טמפורה
 ביצי דג דאון, מלפפון,אבוקדו

 עירית ובס צרוב, אבוקדו,ספייסי בס
white kiss / 34

spicy bass, avocado,
chives, seared bass

!חדש

, מלפפון, אבוקדו,בס טמפורה
שומשום ווסאבי

38 / אינסייד

דוויל

goose liver, shrimps tempura, eel,
avocado, tempura, teriyaki sauce

!חדש

 עירית, פיטאיה,סלמון

green magic / 29

Jamaica / 29

bass tempura, avocado,
cucumber, wasabi sesame

salmon, pitaya, chives

'יח

4

PIECES PER
PORTION

נבחרי הציבור
 פירות ים או דג,אצות נורי ממולאות באורז

NORI SEAWEED FILLED WITH RICE, SEAFOOD, FISH

!חדש

, עגבניה, מלפפון, אבוקדו, סלמון,סלמון צלוי
 גבינת שמנת וחביתית ביצת שלוי,עירית
41 /

סלאוואז

grilled salmon, salmon, avocado,
cucumber, tomato, chives, cream
cheese and quail egg omlet

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

מלבנים של סלמון ,טונה
אדומה ,ילוטייל ,אבוקדו,
בטטה ,בצל ירוק ,טמפורה

אושי סובן

מלבנים של סלמון בפנקו,
סלמון סקין ,אבוקדו ,בטטה,
טמפורה ,רוטב טריאקי

אושי סוביז

29 /

squares of salmon, red tuna,
yellowtail, avocado, sweet
potato, green onion, tempura

מלבנים של צלופח ,סלמון,
טונה אדומה ,ילוטייל ,סלמון סקין ,בטטה,
אבוקדו ,טמפורה ,בצל ירוק

אושי אונגי

36 /

squares of panko salmon,
salmon skin, avocado, sweet
potato, teriyaki sauce

מלבנים של סלמון בפנקו,
סלמון סקין ,אבוקדו ,בטטה ,גבינת
גאודה מותכת טמפורה ,רוטב טריאקי

אושי נפוליאון

37 /

squares of eel, salmon, yellowtail,
red tuna, salmon skin, sweet potato,
avocado, tempura, green onion

39 /

squares of panko salmon, salmon
skin, avocado, sweet potato, melted
gouda cheese, teriyaki sauce

חדש!

טונה אדומה ,אבוקדו

סלמון ,אבוקדו

פינק

4

רד

פלמינגו 36 /

פלמינגו 39 /

יח'

PIECES PER
PORTION

salmon, avocado

red tuna, avocado

סלמון ממולא בטונה אדומה ואבוקדו,
עם שרימפס מאודה וביצי סלמון

מילוי מיקס סלמון טונה ובס פיקנטי עטוף
בסלמון וטונה ,עם ביצי סלמון וטוביקו

סלמון ,פיטאיה ,מלפפון,
עירית ,אבוקדו ,וגבינת שמנת

בס  /ילוטייל ,אבוקדו

וויט

פיטאיה

פלמינגו 39 / 36 /

bass / yellowtail,
avocado

salmon, pitaya, cucumber, chives,
avocado, and cream cheese

 6יח'

ד"ר וואט

מיקס

43 /

salmon ,red tuna and avocado
topped with steamed shrimp
and salmon eggs

ביצי דג דאון מצופות ווסאבי

20 ₪ /

 6יח'
סלמון חריף מתובל בלמונגראס,
טונה אדומה ,סלמון ,אבוקדו

ספייסי סלמון רול

43 /

salmon, tuna and bass seasoned and
coated with salmon and tuna, topped
with salmon and fly fish eggs

ביצי דג דאון

שרימפס טמפורה ,סלמון ,טונה אדומה,
בס ,אבוקדו ,ביצי דג דאון מצופות וואסבי

סובן ספיישל

41 /

spicy salmon with
lemongrass, red tuna,
salmon, avocado

20 ₪ /

פלג'ר 39 /

41 /

shrimps tempura, salmon, red
tuna, bass, avocado, wasabi
flying fish eggs

ביצי סלמון

20 ₪ /

'יח

1

PIECES PER
PORTION

temaki
קונוס

,שרימפס טמפורה
, טונה אדומה,סלמון
 מלפפו,אבוקדו
34 /

, סלמון סקין פריך,צלופח
 רוטב טריאקי,אבוקדו
32 /

, טונה אדומה,סלמון
, מלפפון, אבוקדו,ילוטייל
 בצל ירוק,טמפורה

מון

salmon, red tuna,
shrimps tempura,
avocado, cucumber

זוהר

eel, crispy salmon skin,
avocado, teriyaki sauce

HANDROLL

29 /

סלרס-בסט

סובן

salmon, red tuna, yellowtail,
avocado, cucumber, tempura,
green onion

 ביצי, שרימפס מאודה,סלמון
 גבינת שמנת, אבוקדו,סלמון
30 / טוקיו

salmon, steamed shrimps,
salmon eggs, cream cheese,
avocado

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

מקלות סרטן ,אבוקדו ,מלפפון

קאני

סלמון ,אבוקדו

קליפורניה

19 /

סלמון סקין ,סלמון סקין
פריך ,אבוקדו ,מלפפון

סלמון סקין

24 /

24 /

סלמון ,סלמון סקין,
אבוקדו ,גבינת שמנת

אייס

29 /

crab sticks, avocado, cucumber

salmon, avocado

salmon skin, crispy salmon
skin, avocado, cucumber

salmon, salmon skin,
avocado, cream cheese

סלמון צלוי ,אבוקדו ,מלפפון ,בטטה
בטמפורה ,רוטב טריאקי

שרימפס בטמפורה ,אבוקדו

טונה ,אבוקדו

ילוטייל ,אבוקדו ,עירית

בטטה

29 /

טמפו

29 /

grilled salmon, avocado, cucumber,
batata in tempura, teriyaki sauce

shrimps tempura, avocado

טונה חריפה ,אבוקדו ,מלפפון

סלמון חריף מתובל בלמונגראס,
אבוקדו ,בצל ירוק ,בטטה פריכה

1

טונה

אבוקדו 32 /

tuna, avocado

יח'

חדש!

PIECES PER
PORTION

ספייסי טונה

29 /

spicy tuna, avocado,
cucumber

ספייסי סלמון

29 /

spicy salmon with lemongrass, avocado,
green onion, crispy sweet potato

ילו טייל

34 /

yellowtail, avocado, chives

חדש!

סלמון ,סלמון סקין
פריך,מלפפון ואבוקדו

סלמון ,אבוקדו ,מלפפון,
עגבניה ,גבינת שמנת ועירית

29 /

29 /

אייס טוויסט

salmon, crispy salmon skin,
cucumber and avocado

סלאוואז טוויסט

salmon, avocado, cucumber, tomato,
chives, cream cheese

חדש!

שרימפס טמפורה,
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון

סלמון רול

32 /

shrimps tempura, salmon,
avocado, cucumber

סלמון ,טונה אדומה ,ילוטייל,
שרימפס במפורה ,מלפפון אבוקדו עירית

ספיישל טוויסט

34 /

salmon, tuna, yellowtail, shrimp
tempura, cucumber avocado chives

סלמון ,טונה,
ילוטייל ,אבוקדו ,מלפפון

הוקאידו

34 /

salmon, tuna, yellowtail,
avocado, cucumber

צלופח ,אבוקדו

אונאג

35 /

eel, avocado

nigiri
דג על כדור אורז

FISH SLICE ON RICE BALL

סלר-בסט
' יח2

 ביצי סלמון,סלמון
24 /

ביצי סלמון

salmon, salmon roe

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

מקלות סרטן
12 /

סלמון ואבוקדו

11 /

salmon, avocado

סלמון

9.5 /

salmon

בס

8.5 /

שרימפס מאודה

טונה אדומה
15 /

טונה ואבוקדו

14.5 /

מגורו

red tuna

tuna, avocado

'יח

1

14.5 /

ילו טייל

14.5 /

yellow tail

אבי

steamed shrimps

PIECES PER
PORTION

!חדש

' יח2

 רוטב טטאקי,טונה צרובה
16 / צרובה

טונה

seared tuna, tataki sauce

 אבוקדו,שרימפס טמפורה
17 /

שרימפס טמפורה

shrimp tempura,
avocado

 רוטב טריאקי,מוגש חם
17 /

 גבינת, קוד צלוי/סלמון צלוי
 רוטב טריאקי,גאודה מותכת

נפוליאון

grilled salmon/ grilled cod,
melted gouda cheese,
teriyaki sauce

צלופח
20 /

אונאגי

fresh water eel

 טריאקי,אבוקדו

סלמון בטמפורה

17 /

salmon, fried in tempura,
teriaki sauce

!חדש

20 /

קאני

crab sticks

bass

סלמון צלוי

grilled salmon,
avocado, teriaki

' יח2

, מלפפון, גבינת שמנת,סלמון מעושן
אספרגוס (בעונה) ברוטב טוביקו פיקנטי
salmon blossom / 27

smoked salmon, cream cheese,
cucumber, asparagus (in season),
spicy tobiko sauce

' יח2
' יח2

 ביצי דג דאון,סלמון
24 /

טוביקו

salmon, flying fish eggs

sashimi
פילה דג ללא אורז

FISH FILLET WITHOUT RICE

בסט-סלר

סלמון ,טונה ,ילוטייל ,בס

סשימי דלוקס

טונה צרובה

145 /

salmon, tuna, yellowtail, bass

מיקס דגים ומקלות
סרטן בחיתוך דק

סלט סשימי

עם צנונית פיקנטית

58 /

thinly cut fish with
crab sticks

חדש!

45 /

seared tuna with spicy radish

סלמון ,טונה ,בס ,שרימפס ,סלט מלפפונים
ואצות ,איטריות שעועית ברוטב טטאקי

סשימי טוויסט

58 /

salmon, tuna, bass, shrimp, cucumber and
seaweed salad, bean noodles in tataki sauce

 4יח'

 4יח'

בס

בס

סלמון

סאקה

33 /

bass

39 /

salmon

 4יח'

 4יח'

sushi

טונה אדומה

מגורו

41 /

red tuna

ילו טייל

42 /

yellow tail

 6יח'
 4יח'

שרימפס

אבי

32 /

shrimps

צלופח

אונאגי

54 /

fresh water eel

'יח
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PIECES PER
PORTION

sandwich
משולשי אצה ממולאים באורז ודג

seaweed triangles FILLED with rice, fish and vegetables

סלר-בסט

, בס,סלמון
 אבוקדו,טונה אדומה
SUBAN / 29 /

סובן

salmon, red tuna,
bass, avocado

, סלמון סקין,סלמון
 אבוקדו,גבינת שמנת
iCE / 29 /

אייס

salmon, salmon skin,
cream cheese, avocado

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

סלמון צלוי ,אבוקדו ,רוטב טריאקי

סלמון ,אבוקדו

סלמון אבוקדו

סלמון צלוי

29 /

salmon, avocado

29 /

grilled salmon, avocado, teriyaki sauce

בסט-סלר

4

יח'

PIECES PER
PORTION

סלמון סקין ,אבוקדו

סלמון סקין

29 /

salmon skin, avocado

סלט עוף ,אבוקדו ,עגבניה,
בצל ירוק ,רוטב טריאקי

עוף

29 /

chicken salad, avocado, tomato,
green onion, teriyaki sauce

סלמון חריף מתובל בלמונגראס,
אבוקדו ,בצל ירוק ,בטטה פריכה

ספייסי סלמון

29 /

spicy salmon with lemongrass, avocado,
green onion, crispy sweet potato

טונה חריפה ,אבוקדו

ספייסי טונה

29 /

spicy tuna, avocado

calypso

6

יח'

PIECES PER
PORTION

דפי אורז וחסה ממולאים באורז וירקות ,דג ,שרימפס או עוף

rice paper and lettuce filled with rice and vegetables,
fish shrimp or chicken

הרכיבו בעצמכם!

רוצים
להרכיב בעצמכם את
הקליפסו שלכם? אין בעיה!
קודם כל ,בחרו בין אורז לבן לאורז
מלא .אח”כ החליטו מה לשים בפנים:
סלמון ,טונה ,עוף או שרימפס
ולבסוף  -אילו ירקות
תרצו

דפי אורז וחסה

בסיס קליפסו

18 /

lettuce and rice paper

+
2 NIS

אורז מלא

1 NIS

אורז לבן

סלט עוף ,אננס ,נענע

סלט עוף

סלמון ,גבינת שמנת ,מלפפון

סלין

29 /

צמחוני

24 /

avocado, shitake, cucumber,
tamago, oshinko, carrots

מאגורו

29 /

salmon, cream cheese, cucumber

chicken salad, pineapple, mint

,אבוקדו ,שיטאקה
מלפפון ,טמאגו ,אושינקו ,גזר

טונה ,אבוקדו ,מלפפון

טבחים יקרים,
כדאי לחשוב טוב
שמרכיבים את
הקליפסו ,המנה
לא ניתנת
להחזרה

tuna, avocado, cucumber

שרימפס טמפורה,
ביצי דג דאון ,אבוקדו

טוביקו

31 /

ספייסי סלמון מתובל
בלמונגראס ,אבוקדו

ספייסי סלמון

34 /

29 /

spicy salmon with lemongrass,
avocado

shrimps tempura, flying fish
eggs, avocado

תוספות להרכבת הקליפסו

9

עוף בפנקו

1

פטריית שיטקה

5

7

שרימפס
טמפורה

שרימפס
מאודה

2

קריספי סלמון סקין

10

ספייסי טונה

1

אננס

8

ספייסי סלמון

1

טמאגו
)אומלט יפני(

10

טונה

1

אבוקדו

8

10

1

ביצי דג דאון

סלמון

סלמון מעושן

אושינקו
)צנון יפני(

9

1

מלפפון

9

1

גזר

ביצי סלמון

0.5

כוסברה

0.5

נענע

'יח
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PIECES PER
PORTION

hinari
כיסוני טופו יפנים במילוי אורז דג וירקות

Japanese tofu pouches stuffed with rice, fish and vegetable

,אבוקדו
מיונז ובצל ירוק
SALMON / 34 /

 מיונז ובצל ירוק,אבוקדו

סלמון

TUNA / 36 /

טונה

avocado, mayonnaise,
green onion

avocado, mayonnaise,
green onion

סלר-בסט

קוביות טונה
 אבוקדו ובצל ירוק,חריפה
SPICY TUNA / 36 /

ספייסי טונה

cubes of spicy tuna,
avocado, green onion

 עירית, אבוקדו, ילוטייל/ בס
39 / 36 / הינארי

וויט

bass / yellowtail,
avocado, chives

 ש"ח לכל שינוי1 או אורז מלא בתוספת של/ניתן להזמין כל מנת סושי עם דפי סויה (תחליף אצות) ו

You can substitute seaweed for soy paper and/or white rice for brown rice with the addition of 1 nis for each substitution

' יח4

' יח4

' יח4

' יח4

' יח4

 גזר, אושינקו, מלפפון, שיטאקה,אבוקדו
קרפ ביצים/בטטה טמפורה/מנגו/בטטה/ אבוקדו:לבחירתכם ציפוי
VEGI MAKI / 23 ₪ /

רול ירקות

avocado,shitake,cucumber,oshinko,carrot choose a coating:
avocado/sweet potato/mango/sweet potato tempura/egg crepe

!חדש

!חדש

!חדש

' יח4

' יח4

' יח4
, שיטאקה, מלפפון, גזר,אבוקדו
אושינקו בציפוי בטטה ואבוקדו
23 /

!חדש

 טופו, שיטאקה, מלפפון, גזר,אבוקדו
טמפורה ברוטב צנונית פיקנטי

 כוסברה, גבינת סנט מור,עגבניה

ריינבו צמחוני

25 / red fred

29 /

tomato, st. maure cheese,
coriander

avocado, carrot, cucumber,
shitake, oshinko, sweet potato
and avocado

' יח4
 בטטה, מלפפון, גזר,אבוקדו
וגבינת גאודה מותכת

אליק'ס

29 /

נפולאון צמחוני

avocado, carrot, cucumber, sweet
potato and melted gouda cheese

avocado, carrot, cucumber,
shitake, tofu tempura, spicy
radish sauce

סלר-בסט

' יח6

 אורז מלא, בוטנים,אבוקדו
18 /

בוטנים

avocado, peanuts, brown rice

' יח4

' יח4
, מלפפון, שיטאקה,אבוקדו
בטמפורה, וגזר,אושינקו

, מלפפון,אבוקדו
 טמפורה,גזר
23 /

סנדוויץ' צמחוני

25 /

, גזר, מלפפון,אבוקדו
 טמפורה,בטטה

רול ירקות בטמפורה

avocado, shitake,
cucumber, oshinko, carrot
deep fried in tempura

avocado, cucumber, carrots,
tempura

' יח2

' יח4

23 /

אושי צמחוני

avocado, cucumber, carrots,
sweet potato, tempura

כיסוני טופו במילוי
ירקות ומיונז, אורז
29 /

הינארי צמחוני

japanese tofu pouches
stuffed with vegetable rice
and mayonnaise

' יח1
' יח1

' יח1

' יח1

אומלט יפני
9/

טמאגו

 אושינקו (צנון, אבוקדו,טמאגו
 שיטאקה, גזר, מלפפון,)יפני
17 / סויה

עטוף בדף/צמחוני

tamago, avocado, oshinko
(japanese radish), shitake,
cucumber, carrot

9/

מנגו

9/

אבוקדו

vegetarian
japanese omelet

mango

avocado

...חוץ מסושי
)דג מצופים בפנקו (פירורי לחם יפניים/עוף

chicken or fish coated with panko (japanese bread crumbs)

סלר-בסט

 כדורי קוד בתיבול ציר6
דגים עדין מצופים בפנקו
COD BALLS / 43 /

כדורי קוד

6 cod balls with fish stock
seasoning coated with panko

chicken SCHNITZEL / 36 /
cod SCHNITZEL / 43 /

שניצל עוף יפני

שניצל קוד יפני

קריספי סלמון סקין
crispy / 7 /

קריספי

crispy salmon skin

סלר-בסט

טופו מטוגן בטמפורה,
 בצל ירוק וצ'ילי,שום
SPICY TOFU / 34 /

ספייסי טופו

deep fried tofu in tempura with
garlic, green onion and chilli

טופו מטוגן עם
 בצל ירוק,פטריות שיטקה ונמקו
SHIKOKU TOFU / 42 /

שיקוקו טופו

deep fried tofu with shitake and
nameko mushrooms and green onion

 ירקות ושרימפס,אטריות
EBI RAMEN / 42 /

מרק ראמן אבי

noodles, vegetables and shrimps

 ירקות וביצים קשות,אטריות
EGGS RAMEN / 35 / ביצים

מרק ראמן

noodles, vegetables and eggs

 ירקות ועוף,אטריות
chicken RAMEN / 40 / עוף

מרק ראמן

noodles, vegetables and chicken

מרק ראמן

noodles, vegetables and beef

!חדש

 סקאלופ וכוסברה, ירקות,איטריות
scallop RAMEN /48 / סקאלופ

סינטה יפנית

with garlic and green onion

 ירקות ונתחי סינטה,אטריות
BEEF RAMEN / 42 / בקר

עם שום ובצל ירוק
JAPANESE SINTA / 31 /

מרק ראמן

noodles, vegetables, scallop and coriander

+

'יח
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PIECES PER
PORTION

סלר-בסט

tempura
ירקות עונתיים
vegI / 34 / צמחונית

seasonal vegetable

 יח' שרימפס6
EBI / 44 / אבי

6 pieces of shrimp

סלר-בסט
!חדש

עוף וגבינת גאודה
49 / וגאודה

עוף

chicken and gouda cheese

!חדש

 נורי וגבינת גאודה,בטטה
39 / וגאודה

בטטה

sweet potato, gouda
cheese and nori

 יח' שרימפס וגבינת גאודה6
EBI CHEESE / 49 / וגאודה

שרימפס

6 pieces of shrimps and gouda cheese

 יח' עוף6
CHICKEN / 44 / עוף

6 pieces of chicken

ירקות/שרימפס/עוף
combi / 42-46 / קומבי

shrimps/chicken/vegetable

סלר-בסט

!חדש

בשר ממולא בגבינת גאודה
pokemon / 32 / פוקמון

beef stuffed with gouda cheese

scallop / 42 / סקאלופ

'יח
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PIECES PER
PORTION

שרימפס
EBI / 30 / אבי
shrimps
chicken / 29 / עוף

בשר ממולא בירקות
pokemon vegi / 30 / פוקמון ירקות
beef stuffed with vegetables

סלמון
sake / 31 / סאקה
salmon

עוף ממולא בגבינת גאודה
chicken pokemon / 31 / פוקמון עוף
chicken stuffed with gouda cheese

סלר-בסט

צלופח
unagi / 49 / אונגי

fresh water eel

שרימפס ממולא בגבינת גאודה
ebi pokemon / 32 / אבי פוקמון
shrimps stuffed with gouda cheese
tuna
maguro / 54 / מאגורו

טונה

שיפוד אחד של כבד אווז
goose liver / 42 / כבד אווז
one goose liver skewer

yakitori
 עוף ובשר על הגריל עם רוטב טריאקי,שיפודי פירות ים

seafood, chicken and meat skewers grilled with teriyaki sauce

drinks

 משקאות יפניים מסורתיים, אלכוהול,מבחר משקאות קלים

קר/ לשתייה חם,סאקה יבש
) (פוטסושו65% רמת שיוף

karakuchi gold masumi / קרקוצ'י גולד
masumi dry sake
served hot/cold
milling rate: 65% (futsushu)

מסומי

180 ml / 49
300 ml / 75
720 ml / 143

28
55
28
66
65

יפני
סאקה חצי יבש חם
 קנקן זוגי,סאקה חצי יבש חם
)צ'ויה אומה (שיכר שזיפים
 מ"ל375 )אוזקי ניגורי (סאקה לא מסונן
 מ"ל300  סאקה קר/  גינג'ו/ טאקארה סיארה

JAPANESE
SAKE SEMI-DRY HOT
double portion of hot SEMI-DRY SAKE
CHOYA UME (PLUM ALCOHOL)
OZEKI NIGORI (UNFILTERED SAKE) 375ml
takara sierra / ginjo / cold sake 300 ml

28
55
28
66
65

12
12
12
12
12
13
13
19
13/26
27
115
128
128
145
128

32
35
35
38

משקאות קלים

נביעות
) (תפוזaranciata סן פלגרינו
) (לימוןlimonata סן פלגרינו
דיאט ספרייט/ספרייט/זירו/דיאט קולה/קולה
עגבניות/חמוציות/אשכוליות/תפוחים/תפוזים/פריגת לימונדה
ביטר למון/ג'ינג'ר אייל/מי טוניק
נסטי אפרסק
רד בול
 מ"ל250/750 פרייה
 מ"ל750 אוויאן
יין אדום

70

אוסטרליה/רוזמאונט/2010 שיראז קברנה
ישראל/חיים-יקב בן/2008 מרלו טרדישן
ישראל/חיים-יקב בן/2008 קברנה סובניון טרדישן
ישראל/2009 פלם קלאסיקו
ספרד/מרקס דה קסרש/2008 ריוחה קריאנזה

105 31
105 31
115 32
145 38
125
69

ישראל/חיים-יקב בן/2008 נף-שרדונה וואן
יבש/ספרד/ברונצ'ו/2007 סוביניון בלאן
 ישראל/ יקב בנימינה/2011 גוורצטרמינר
ישראל/2011 פלם לבן
יבש/ ריוחה ספרד/מרקס דה קסרש/2010 רוזה

ייו לבן

 מבעבע/  קאווה/ שמפניה

28
112/107
89 24
370

קאווה ואיפורמוסה יבש כוס
יבש/קאווה ואיפורמוסה חצי יבש
קיארלי/למברוסקו אדום
ריימס – צרפת/פיפר היידסיק

SOFT DRINKS
mineral WATER
s.pellegrino aranciata (orange)		
s.pellegrino limonata (lemon)		
COLA/DIET COLA/ZERO/SPRITE/DIET SPRITE		
Lemon/orange/apple/cranberry/tomato juice
TONIC WATER/GINGER ALE/BITTER LEMON		
nestea peach
RED BULL	
					
PERRIER 250/750 ml					
EVIAN 750 ml		
			

בירה בבקבוק

קרלסברג
סאפורו
אסאהי
קורונה
בראון/לף בלונד

12
12
12
12
12
13
13
19
13/26
27

RED WINE
SHIRAZ-CABERNET 2010/Rosemount/AUSTRALIA
Merlot Tradition 2008/Benhaim Winery/israel
Cabernet Sauvignon Tradition 2008/Benhaim Winery/israel
FLAM CALSSICO 2009/ISRAEL
RIOJA CRIANZA 2008/Marques de Caceres/SPAIN
70

32 115
35 128
35 128
38 145
128

WHITE WINE
Chardonnay Vin-Neuf 2008/Benhaim Winery/israel
SAUVIGNON BLANC 2007/Brincho White/SPAIN
gewurztraminer 2011/Binyamina Winery/israel
FLAM Blanc 2011/ISRAEL
ROSE 2010/Marques de Caceres/SPAIN

31
31
32
38
69

CHAMPAGNE / CAVA / SPARKLING
CAVA/Vallformosa BRUT-GLASS
CAVA/Vallformosa SEMI-DRY/dry (BRUT)
Lambrusco Red/Chiarli
PIPER HEIDSIECK/reims/France

28
107/112
15 50
370

/ Bottled beer
Carlsberg
SAPPORO
ASAHI
CORONA					
LEFFE BLONDE/BROWN

19
24
24
26
26

בירה מהחבית

 טובורג1/3
½ טובורג
 סטלה ארטואה1/3
½ סטלה ארטואה

D-LIGHT

 קרומבאכר פילס1/3
½ קרומבאכר פילס
 קרומבאכר חיטה1/3
½ קרומבאכר חיטה

22
26
22
26

1/3 krombacher

pils
½ krombacher pils
wheat
½ krombacher wheat
1/3 krombacher

105
105
115
145
125

/ Draft BEER
1/3 Tuborg
½ Tuborg
1/3 STELLA ARTOIS
½ STELLA ARTOIS

18
24
22
26

אניס

עלית הערק
פסטיס
12 אוזו
פרנו
ריקארד
אבסינט

25
28
29
30
32
32

ANISE
elite ARAK
PASTIS
					
OUZO 12
			
PERNOD
				
RICARD
					
absinte

29
29
29
29
35

APERITIF
MARTINI BIANCO
MARTINI ROSSO
MARTINI EXTRA DRY
DUBONNET
CAMPARI

34
34
39

GIN
GORDON’S					
BEEFEATER 					
BOMBAY SAPPHIRE
				

28
32
34
34
35
38
47

DIGESTIVE
SAMBUCA
			
ABSINTHE						
FERNET-BRANCA
				
GRAPPA FIOR DI VITE
				
JAGERMEISTER
				
GRAPPA ALEXANDER				
CHARTREUSE (YELLOW)				

29
34
29
43
53
56

VODKA
STOLICHNAYA
			
STOLICHNAYA CRISTALL
			
ABSOLUT						
KETEL ONE					
GREY GOOSE
van gogh 					

אפריטיף

מרטיני ביאנקו
מרטיני רוסו
מרטיני יבש
דובונה
קמפרי
ג'ין

גורדונ’ס
ביפיטר
בומביי
דיג'סטיף

סמבוקה
אבסינט
פרנה ברנקה
גרפה פיור דה ויט
ייגרמייסטר
גרפה אלכסנדר
)שרטרז (צהוב
וודקה

סטוליצ'ניה
סטוליצ’ניה קריסטל
אבסולוט
קטל וואן
גריי גוס
וואן גוך
וויסקי
אירי

ג'ימסון
טולמור דיו
בושמילס
בוש-בלק

WHISKY
37
34
37
43

IRISH							
JAMESON	 					
tUllamore dew
BUSHMILLS					
BLACK BUSH

37
37
35
52
52
50
83
130

SCOTCH
BALLANTINES
JOHNNIE WALKER RED
J&B
JOHNNIE WALKER BLACK
CHIVAS REGAL
J&B RESERVED 15 YEARS
JOHNNIE WALKER GOLD
JOHNNIE WALKER BLUE

38
65
72
72

SINGLE MALT
				
GLENGRANT
GLENLIVET
				
GLENMORANGIE
				
JOHNNIE WALKER GREEN

52
65

Japanese
super nikka
yamazaki / 10 years

68
84

ISLAY MALT
LAPHROIG
LAGAVULIN

סקוטי

בלנטיינס
ג'וני ווקר אדום
ג'יי אנד בי
ג'וני ווקר שחור
שיבס ריגאל
 שנים15 ג'יי אנד בי
ג'וני ווקר זהב
ג'וני ווקר כחול
סינגל מאלט

גלנגרנט
גלנליווט
גלנמורנג'י
ג'וני ווקר ירוק
יפני

סופר ניקה
 שנים10 / ימאזאקי
איילה מאלט

לפרואיג
לאגוולין

				
				
				
				
			

			

					
				

בורבון

ג'ים בים
פור רוזס
ג'ק דניאלס
ג'נטלמן ג'ק
קנדי
קנדיין קלאב

49
38
45
53

BOURBON
JIM BEAM
FOUR ROSES
JACK DANIELS
GENTLEMAN JACK

38

CANADIAN
canadian club

37
37
35
66
68
72

TEQUILA
CUERVO SILVER
CUERVO GOLD
SAUZA BLANCO
PATRON SILVER
PATRON REPOSADO
PATRON ANEJO

32
37
35
36
36
37
36
41
44
45
40
40
41

LIQUEUR
FEIGLING
AMARETTO DISARONNO 		
BAD APFEL
MALIBU
			
KAHLUA
MIDORI
BAILEYS
DRAMBUIE
COINTREAU
GET 27
GRAND MARNIER YELLOW
GRAND MARNIER RED
SOUTHERN COMFORT
			

45
45
49
51
51
61
91

COGNACS
MEUKOW VS
MEUKOW VS VANILLA
HENNESSY VS
MARTELL VS
MARTELL VSOP
REMY MARTIN VSOP
REMY MARTIN XO

57

CALVADOS
BOULARD		

טקילה

קוארבו סילבר
קוארבו גולד
טקילה סאוזה
פטרון סילבר
פטרון רפוסדו
פטרון אנחו
ליקר
פייג'לינג
אמרטו דיסארונו
בד אפל
מליבו
קלואה
מידורי
בייליס
דרמבוי
קואנטרו
27 ג'ט
גרנד מרנייה צהוב
גרנד מרנייה אדום
סאות’רן קומפורט
קוניאק
VS מיוקוב
 ונילVS מיוקוב
VS הנסי
VS מרטל
VSOP מרטל
VSOP רמי מרטן
XO רמי מרטן

קלבדוס

בולארד
קוקטיילים
) חמוציות, צ'ויה אומה,קוקטייל מון (וודקה
קוסמופוליטן
 שאל את המלצר-קוקטיילים נוספים
רום
בקארדי
מאיירס כהה
קפטיין מורגן
הוואנה קלאב
תוספת משקה קל
תוספת סאוור

39
39

		

		

			
			
			

		
			
		
		

COCKTAILS
MOON COCKTAIL (vodka, choya-ume, cranberries)
COSMOPOLITAN
more cocktails - ask the waiter

35
38
43
43

RUM
BACARDI
				
MYERS’S DARK
		
CAptain morgan
havana club

5
7

SOFT DRINK ADDITION
SOUR ADDITION

tea

. פריז.חליטות תה משובחות מבית פלה דה תה ו מריאז' פרר

Fine tea infusions from le palais des thes and
.Mariage Freres. Paris

תה יסמין צ'ון פנג
.תערובת איכותית במיוחד של תה ירוק עם יסמין
רוב הפרחים הוסרו ידנית כדי למנוע טעם מריר של החליטה

Grand Jasmin Chun Feng / 15 /

One of the best jasmine teas, with a very subtle flavour. Nearly all the flowers
have been removed and there is a high proportion of tips

גנמייצ'ה
 פופולרי מאוד ביפן,זוהי תערובת מדהימה של תה הבנצ'ה עם אורז קלוי
Genmaicha / 14 /

This is an amazing mix of Bancha tea and roasted rice. most popular in Japan.

פרח הגישה
 בטעם עדין של פריחת הדובדבן, פרח הגיישה הוא שילוב מעודן של תה ירוק יפני,בהשראת המסורת היפנית
Fleur de Geisha / 14 /

Inspired by the Japanese Hanami tradition, Fleur de Geisha is a refined combination
of Japanese green tea, delicately flavoured with cherry blossom

סנצ'ה סופריור
 מלווה היטב ארוחה, הפופולרי ביותר ביפן, עוצמתי וחסון,תה יפני ירוק מעולה
Sencha Superieur / 15 /

This Sencha tea is by far the most popular in Japan. Powerful and vigorous, it is a
very pleasant accompaniment to a meal

Melange du Cap / 16 /

 רויבוס- מלאנז' דו קאפ

תערובת טעימה של רויבוס עם שבבי וניל וקקאו
 ללא קפאין/caffeine Free

Melange du Cap is a delicious blend of rooibos, splinters of cocoa and vanilla pods

Sencha Earl Grey / 15 / ארל גריי סנצ'ה
תה ירוק מדהים בניחוח תמצית טבעית של ברגמוט

An astonishing green tea generously scented with a natural extract of bergamot

Mariage Freres
MARCO POLO / 14 / מרקו פולו
מגוון של פירות ופרחים סיניים וטיבטיים המשמשים
 חובה לטעום.לחליטת תה זה נותנים ארומה מדהימה ומתוחכמת
A variety of Chinese and Tibetan fruit and flowers that are used in this blend give it a special aroma and
highly sophisticated bouquet which makes it a must

business lunch
Business lunch is served every day between 12-18 and includes: Sushi Combination + entree + drinks
15% DISCOUNT ON ALL OF THE MENU, EXCEPTS FOR THE COMBINATIONS, EVERY DAY 12-18

DRINKS
SOFT DRINK / TEA / COFFEE
1/3 TUBORG / 1/3 STELLA / CARLSBREG
HOUSE WINE RED / WHITE
ANY OTHER WINE +17
½ TUBORG / ½ STELLA / CORONA / LEFFE +5
ASAHI / KIRIN / SAPPORO +5
SAKE / CHOYA +10
cava +10

+

STARTERS
CUCUMBER AND SEAWEED SALAD
YAKITORI SALAD (JAPANESE PICKLES)
STEAMED RICE
MISO SOUP WITH TOFU AND SEAWEED
MISO SOUP WITH SEA FOOD +5
SPICY / SHIKOKU TOFU +14/ 18

סלר-בסט
' יח24

 מאקי סלמון סקין פריך4 /  מאקי בטטה4
 מאקי ספייסי טונה4 / ) מאקי עוף או בלו אלפנט (שרימפס4
 אושי סובן4 /  סלמון, מאקי ריינבו4
7 SEAS / 161 / סבן סיז
4 maki batata / 4 maki salmon skin
4 maki chicken or blue elephant / 4 maki spicy tuna
4 maki rainbow salmon / 4 oshi suban

רד סי היא קומבינציה הכוללת
. יח') וניתנת להרכבה עצמית12( שלושה רולים
שאל את המלצר
red SEA / 81 / רד סי
red sea is a combination that
includes three rollers and can be
self-assembled. ask the waiter

,לקוחות יקרים
הקומבינציית
 ניתנת7-seas
לשינוי או לשדרוג
בתוספת
תשלום

ארוחות עסקיות
הארוחה העסקית מוגשת כל יום בין השעות  12-18וכוללת :קומבינציית סושי  +מנה ראשונה  +שתיה
פרט לעסקיות ניתנת הנחה של  15%על כל מנות התפריט

ראשונות
סלט מלפפונים ואצות
סלט יקיטורי (חמוצים יפניים)
אורז לבן מאודה
מרק מיסו עם טופו ואצות
מרק מיסו פירות ים 5 +
ספייסי  /שיקוקו טופו 18/14 +

+

לקוחות יקרים,
הקומבינציות אינן
ניתנות לשינוי!

שתייה
שתייה קלה  /תה  /קפה
 1/3טובורג  1/3 /סטלה  /קרלסברג
יין הבית אדום  /לבן
כל יין אחר מהתפריט 17 +
½ טובורג  ½ /סטלה  /קורונה  /לף 5 +
אסאהי  /קירין  /סאפורו 5 +
סאקה  /צ’ויה אומה 10 +
קאווה 10 +

 32יח'

 4מאקי טונה  4 /מאקי בס  4 /מאקי סלמון  2 /ניגירי סלמון  1 /ניגירי טמאגו (אומלט יפני)  1 /ניגירי טונה
 4מאקי סלמון אבוקדו  4 /מאקי אבוקדו  4 /מאקי צמחוני אבוקדו מסביב  4 /סנדוויץ' ספייסי טונה
זוגית DUO MENU / 155 /

)4 maki tuna / 4 maki bass / 4 maki salmon / 2 nigiri salmon / 1 nigiri tamago (japanese omelette
1 nigiri tuna / 4 maki salmon avocado / 4 maki avocado / 4 vegi maki avocado around
/ 4 sandwich spicy tuna

business lunch
Business lunch is served every day between 12-18 and includes: Sushi Combination + entree + drinks
15% DISCOUNT ON ALL OF THE MENU, EXCEPTS FOR THE COMBINATIONS, EVERY DAY 12-18

' יח16

 סשימי סלמון4
 ניגירי סלמון2
 מאקי סלמון אבוקדו2
 סנדויץ' סלמון אבוקדו4
 מאקי סלמון סקין רול4
D-LIGHT SALMON / 88 / סלמון

דילייט

4 sashimi salmon
2 nigiri salmon
2 maki salmon avocado
4 sandwich salmon avocado
4 maki salmon skin roll

,לקוחות יקרים
הקומבינציות אינן
!ניתנות לשינוי

!חדש

) בלו אלפנט (שרימפס2
 מאקי ספייסי טונה2
 אושי סובן2
 ספייסי סלמון2
 טונה אבוקדו2
 סנדוויץ סלמון צלוי2
semi 7 / 81
2 blue elephant
2 maki spicy tuna
2 oshi suban
2 spicy salmon
2 tuna avocado
2 grill salmon sandwich

' יח12

 4מאקי סלמון
 4מאקי טונה
 4מאקי בס
 4מאקי אבוקדו

ים

 16יח'

תיכונית MEDITERRANEAN SEA / 50 /

4 maki salmon
4 maki tuna
4 maki bass
4 maki avocado

לקוחות יקרים,
הקומבינציות אינן
ניתנות לשינוי!

 18יח'

 2ניגירי סלמון
 1ניגירי בס
 1ניגירי טונה 1
ניגירי טמאגו (אומלט יפני)
 1ניגירי שרימפס
 4מאקי סלמון  /מאקי טונה
 4מאקי קאני (מקלות סרטן)
פסיפיק PACIFIC / 91 /

2 nigiri salmon
1 nigiri bass
1 nigiri tun
)1 nigiri tamago (japanese omelette
1 nigiri shrimps
4 maki salmon
4 maki tuna
)4 maki kani (crab sticks

 13יח'

שקיעה

 4מאקי סלמון
 4מאקי אבוקדו
 1ניגירי סלמון  4מאקי
סלמון אבוקדו

ירוקה GREEN SUNSET / 50 /

4 maki salmon
4 maki avocado 1
nigiri salmon
4 maki salmon
avocado

ארוחות עסקיות
הארוחה העסקית מוגשת כל יום בין השעות  12-18וכוללת :קומבינציית סושי  +מנה ראשונה  +שתיה
פרט לעסקיות ניתנת הנחה של  15%על כל מנות התפריט

business lunch
Business lunch is served every day between 12-18 and includes: Sushi Combination + entree + drinks
15% DISCOUNT ON ALL OF THE MENU, EXCEPTS FOR THE COMBINATIONS, EVERY DAY 12-18

' יח8
 סלמון2
 טונה אדומה2
 סלמון אבוקדו2
 טונה אבוקדו1
 ילו טייל1

ATLANTIC / 84 / אטלנטית

2 salmon
2 salmon avocado
1yellow tail
2 tuna
1 tuna avocado

' יח16

 מאקי אבוקדו4
) ניגירי טמאגו (אומלט יפני1
 מאקי צמחוני אבוקדו מסביב4
 סנדוויץ' צמחוני4
VEGI / 59 / בריאות

4 maki avocado
1 nigiri tamago (japanese omelette)
4 vegi maki avocado around
4 vegetable sandwich

' יח13

 מאקי אבוקדו מלפפון4
 מאקי צמחוני בטטה מסביב4
 סנדוויץ' צמחוני4
 קיושי רול צמחוני4
SUN MOON STAR / 76 /

סאן מון סטאר

4 maki avocado cucumber
4 vegi maki sweet potato around
4 sandwich veg.
4 kyushu roll veg.

' יח7

 מאקי בוטנים3
 מאקי צמחוני בטטה מסביב2
 סנדוויץ' צמחוני2
VEGI solo / 30 / צמחונית

סולו

3 maki peanuts
2 vegi maki sweet portato around
2 vegetable sandwich

,לקוחות יקרים
הקומבינציות אינן
!ניתנות לשינוי

' יח6

) בלו אלפנט (שרימפס2
 מאקי ספייסי טונה2
 אושי סובן2
solo / 35 / סולו
2 blue elephant
2 maki spicy tuna
2 oshi suban

!חדש

solo lunch

 על כל מנות התפריט15%  פרט לעסקיות ניתנת הנחה של.) קומבינציית סושי ומנה ראשונה (ללא שתיה:ארוחה עסקית מיוחדת וקטנה הכוללת
solo lunch is served every day between 12-18 and includes: Sushi Combination + entree (drink not included)
15% DISCOUNT ON ALL OF THE MENU, EXCEPTS FOR THE COMBINATIONS, EVERY DAY 12-18

בואו להיות חברים שלנו!
מועדון לקוחות מון ,להצטרפות
שאל את המלצר!

DESIGN: ANJA GULA: 052 5254825 :: PHOTO: A.KUCHERENKO :: 03 7510071

לבריאות הכדור ולבריאות שלנו ,מסעדת מון לא
משתמשת בטונה כחולת סנפיר הנמצאת בסכנת
הכחדה ובשמן דקלים.

TEL: 03-629 11 55
58 BOGRASHOV ST.
D-LIGHT
TEL: 03-603 44 22
30 PINSKER ST.
TEL-AVIV

חדש!

