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במשלוחים



פנקירול טמגו, קנפיו, אבוקדו
ומלפפון במעטפת בטטה 

פילדלפיה קרם טופו, אבוקדו, מלפפון
ובצל ירוק בציפוי סלמון מעושן

סלמון איקורה סלמון נא, אבוקדו ומלפפון 
בציפוי אבוקדו וקוויאר גדול מעל 

ראסטי סלמון גריל, טמגו, קנפיו אבוקדו 
ומלפפון בציפוי קריספי בטטה

שוגון דניס, סלמון, טונה ואבוקדו בציפוי בצל ירוק
הוט סלמון מטוגן, סלמון נא, בטטה 

ואבוקדו בציפוי טמפורה ופנקו
וינסנט ספיישל סלמון נא, אבוקדו, בצל ירוק 

וקרם טופו בציפוי טמפורה ופנקו
וג‘י סנסט  בטטה, טמגו, מלפפון וקנפיו 

בציפוי אבוקדו עם שבבי בטטה, 
טמפורה, עירית, שומשום 

עם ספייסי מיונז וטריאקי מעל  

 

ליו רול מטוגן, סלמון גריל, בטטה אבוקדו, 
קנפיו בציפוי טמפורה ופנקו

וג’טבל נודלס איטריות ביצים, שבבי ביצה, גזר, 
תירס, פלפלים, כרוב, פטרות ונבטים

פרייד רייס צ’יקן אורז תאילנדי מוקפץ עם ירקות
שבבי ביצה ונתחי חזה עוף 

סלט סנצ‘אי סלט חסות, גזר, כרוב לבן, כרוב אדום, 
בוטנים וקריספי בטטה בויניגרייט כוסברה וחומץ מירין

סלט אוסקה קוביות חזה עוף עם אבוקדו, עגבניות 
שרי, גזר, בצל סגול וירוק, עלי בייבי וקריספי בטטה

אלסקה סלמון נא, קרם טופו, אבוקדו, טמפורה 
בציפוי סורימי דג וקרם וואסבי

קליפורניה סורימי דג, סלמון נא, אבוקדו, בצל ירוק 
וקרם וואסבי עם ציפוי טוביקו כתום

קנדי רול אבוקדו, בטטה, קנפיו ופקאן מסוכר 
במעטפת טמגו וטריאקי

טייגר סנדוויץ’ מטוגן, ספייסי טונה, אבוקדו, קנפיו 
בצל ירוק בציפוי טמפורה ופנקו  

      
 

קימצ‘י / אדממה / מיסו שירו / 1 יח’ אגרול צמחוני 
מאקי ירק (אבוקדו/ מלפפון/ בטטה/ טמאגו/ גזר)

2 יח‘ דים סאם צמחוני
2 יחידות גיוזה צמחונית

יסהאי אספרגוס, מלפפון, גזר ואבוקדו
טמגוצי טמאגו, אבוקדו, קרם טופו ומלפפון

דיינמייט סלמון גריל ומלפפון בציפוי אבוקדו
צונאמי טונה גריל, אבוקדו בציפוי שומשום

מאמא סן ספייסי טונה, מלפפון ואבוקדו
פאפא סן ספייסי סלמון, מלפפון ואבוקדו

ספייסי ילוטייל ספייסי דניס, אבוקדו ומלפפון
סלמון טמפורה סלמון נא ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה

בטטה רול בטטה, מלפפון ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה
סנדוויץ’ אבוקדו סושי סנדוויץ’ עם אבוקדו

רוק&רול קריספי סלמון סקין, קרם טופו ומלפפון עם ציפוי בטטה קריספי
סושי סנדוויץ’ כל הסנדוויצ’ים מגיעים עם אבוקדו

אבוקדו / טמגו / ספייסי סלמון / סלמון גריל / טונה גריל



סאנסט ספייסי סלמון, אבוקדו ובטטה בציפוי סלמון צרוב,  
שבבי בטטה, טמפורה, בצל ירוק, שומשום ורטבים

אושי קאנאפי אספרגוס, אבוקדו, ומלפפון 
בציפוי שומשום ותערובת ספייסי סלמון ואיקורה

ריו רול סלמון אפוי בטריאקי,  טמגו, קנפיו ומלפפון 
בציפוי עירית עם תערובת צ‘ילי, אבוקדו, לימון ובצל ירוק 

שואקן טונה אדומה, סלמון, טמגו ואבוקדו במעטפת 
טונה אדומה צרובה, טוביקו כתום צמחי וקרם וואסבי

שיטאקי נודלס אטריות ביצים, עוף, פטריות שמפניון, 
פטריות שיטאקי, בצל ירוק וברוקולי ברוטב סויה, 

שום, ג‘ינג‘ר ושמן שומשום
צ’רליז אנג’לס ספייסי טונה, מלפפון ואבוקדו 

בציפוי דניס, טונה וסלמון
ספייסי ריינבו סורימי, מלפפון ואבוקדו עטוף 

בסלמון, דניס, טונה, בטטה ואבוקדו 
רד דרגון טמגו, אבוקדו, מלפפון ובצל ירוק 

בציפוי סלמון צרוב, בצל ירוק, שומשום וצ’ילי אדום
צ’ילי פפר נודלס איטריות בייצים, שבבי ביצה 

ונתחי חזה עוף מוקפצים עם ירקות
פאד תאי אושי אטריות אורז, עוף/טופו, ביצה, גזר, 

כרוב, נבטים, בצל ירוק ובוטנים
קארי ווק אטריות ביצים, ברוקולי, בצל, 

כרוב ונתחי חזה עוף ברוטב קארי
אושי ווק קוביות סלמון במעטפת טמפורה, מוקפצות עם 

אטריות אורז, פלפלים, גזר, בצל ירוק ופטריות
רד קארי תבשיל של חלב קוקוס וקארי אדום עם עוף, 

עגבניות שרי, בצל סגול, שעועית ירוקה, שום וג’ינג‘ר

לימונענע/ תפוזים / אשכולית / מים מינרליים / 
מים בטעמים/ קולה/ דיאט קולה/ זירו/ ספרייט/ 

דיאט ספרייט/ פנטה/ סודה/ פיוז טי/ ענבים/ תפוחים
תוספת בירה בעסקית 10 ש"ח




