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מוגש עם רוטב הבית

פיש & צ׳יפס     45 ₪

גיוזה     34 ₪
2 פטריות, 1 בטטה, 1 תרד

מוגש על מצע רוטב אסייתי רענן

דים סאם צמחוני     32 ₪
2 פטריות, 1 בטטה, 1 תרד

מוגש על מצע רוטב אסייתי רענן

סלמון רינג     39 ₪
מצע של אורז סושי ומעליו סלמון מטוגן 

במעטפת טמפורה ותערובת אבוקדו, בצל
ירוק ,צ‘ילי אדום, שומשום ולימון.

ספייסי סלמון רינג     37 ₪
מצע של אורז סושי ומעליו תערובת 

ספייסי סלמון, אבוקדו, בצל, צ‘ילי אדום, 
שומשום ולימון.

(ניתן להחליף לספייסי טונה) 

אגרול צמחוני     27 ₪

מיסו נודל סופ     24 ₪
אטריות זכוכית, טמאגו, אספרגוס,

צ׳ילי ובצל ירוק

מרק היום (בחורף)     31 ₪
שאל את המלצר/ית

טופו, בצל ירוק ופטריות

מיסו שירו     23 ₪

מרק טום יאם     31 ₪
עגבניות שרי, פטריות, כוסברה 

ובצל ירוק 

מנות
פתיחה

קימצ‘י    19 ₪
חמוצים אסייתים 

ושומשום קלוי מעל

עם מלח גס ולימון             

אדממה    19 ₪

עם שומשום קלוי מעל

צלחת אורז לבן     17 ₪

סלט סנצ׳אי     39 ₪
מיקס חסות, גזר, כרוב לבן, כרוב סגול, 

בוטנים וקריספי בטטה, ברוטב ויניגרייט 
כוסברה וחומץ מירין

(*תוספת טונה צרובה 15 ₪)
(*תוספת סלמון צרוב 10 ₪) 

טופו, מלפפון, אבוקדו, מיקס חסות 
ברוטב אסייתי מגיע עם שומשום 

קלוי מעל
(*תוספת טונה צרובה 15 ₪)
(*תוספת סלמון צרוב 10 ₪)

סלט טופו     38 ₪

היאשי אושי     37 ₪
מיקס חסות עם אטריות זכוכית,

שערות גזר, מלפפונים ושומשום
 קלוי מעל

(*תוספת טונה צרובה 15 ₪)
(*תוספת סלמון צרוב 10 ₪)

יאם גאי     52 ₪
קולורבי, גזר, כוסברה, נענע, 

עגבניות שרי, שעועית ירוקה, בצל
ירוק וסגול, לצד אטריות שעועית 

מתובלות ונתחי עוף מעל

פטריות טריות במעטפת פאנקו
מוגש עם רוטב צ'ילי תפוזים

ושומשום קלוי מעל

פטריות בטמפורה     32 ₪

סלט אוסקה     41 ₪
מיקס חסות, אבוקדו, עגבניות שרי,

גזר, בצל ירוק וסגול, קוביות חזה עוף 
בטמפורה וקריספי בטטה מעל



מנות ראשונת
ספיישל

באנים

ספיישל אושי באן טופו     39 ₪
זוג לחמניות שמרים מאודות עם טופו מטוגן

בציפוי פאנקו עם רוטב טחינה יפנית וכוסברה.
מוגש בליווי חמוצים יפנים ורסק צ'ילי בצד

[2 יחידות]

ספיישל אושי באן סלמון     49 ₪
זוג לחמניות שמרים מאודות עם סלמון מטוגן

בציפוי פאנקו עם רוטב טחינה יפנית וכוסברה.
מוגש בליווי חמוצים יפנים ורסק צ'ילי בצד

[2 יחידות]

באן קוריאני     59 ₪
בשר בקר מפורק בבישול ארוך עם למון 

גראס, צילי חריף וג‘ינג‘ר בתוך לחמניית באן 
עם רוטב איולי אסייתי

[2 יחידות]

באן בורגר     59 ₪
בורגר על הפלנצ‘ה בתוך באן עם רוטב איולי 

אסייתי, חסה, עגבניות שרי קלויות ובצל מטוגן
[2 יחידות]

פופקורן באי-יו     49 ₪
דג לבן מטוגן בטמפורה, בליווי חסה, 
צ‘ילי חריף וכוסברה. לצד רוטב אושי 

אסייתי עם למון גראס, שום, ג‘ינג‘ר,
בצל ירוק ופלפל חריף

וג'י קאוג'ה     49 ₪
ירקות מתחלפים על הפלנצ‘ה

עם טחינה אסייתית ורוטב 
בלסמי מעל

אקימו סלמון     54 ₪
נתח סלמון עטוף באצה, מטוגן 

בטמפורה על מצע של רוטב 
איולי קארי
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סשימי סלמון     31/39 ₪

סשימי דניס     31/39 ₪

סשימי טונה     35/44 ₪

סשימי
פרוסות דג נא 3/5 יח׳

ניגירי

2 אצבעות אורז
עם פרוסת דג נא 

או ירק מעל

ניגירי טונה     25 ₪

ניגירי סלמון     24 ₪

ניגירי דניס     25 ₪

ניגירי טמאגו     19 ₪

ניגירי אבוקדו     21 ₪

טאקה טמאקי     26 ₪
טונה, אבוקדו ומלפפון

סאקה טמאקי     25 ₪
סלמון, אבוקדו ומלפפון

שוגון טמאקי     31 ₪
טונה, דניס, סלמון עם אבוקדו,

מלפפון ובצל ירוק

סקאמורי טמאקי     28 ₪
סלמון, סלמון סקין, מלפפון, 

אבוקדו ובצל ירוק

יסאהי טמאקי     24 ₪
אבוקדו, אספרגוס, גזר ומלפפון

קונוסים
1 יחידה

מאקי

רול צר עם 
מרכיב אחד 

לבחירה | 8 יח׳

מאקי דג     26 ₪
סלמון/סלמון מעושן/סלמון גריל/

טונה/סלט טונה/דניס

מאקי ירק     21 ₪
גזר/אבוקדו/ אספרגוס/ מלפפון/

קנפיו/שיטאקי/ בטטה/טמאגו

פוטומאקי
4 יחידות גדולות

יאקוזה     37 ₪
רול רחב עם אצה בחוץ מגיע 

עם דניס נא, אבוקדו, מלפפון ובצל 
ירוק עם טוביקו מעל

סאקורה     42 ₪
רול רחב אינסיידאאוט עם סלמון 
מעושן, טמאגו, אבוקדו, מלפפון 

וקרם טופו

בונזאי     31 ₪
רול רחב עם אצה בחוץ מגיע 

עם טמאגו, קנפיו, אבוקדו, 
גזר ומלפפון

רול
בהרכבה

הרכבה צמחוני     33 ₪
4 ירקות לבחירה

הרכבה דג     37 ₪
לבחירה דג ו-3 ירקות 

דגים לבחירה- סלמון נא, סלמון גריל, ספייסי 
סלמון, ספייסי טונה, סלט טונה במיונז, דניס 

(טונה אדומה תוספת 3 ₪)

ירקות לבחירה- אבוקדו, אספרגוס, מלפפון, 
טמאגו, בטטה, גזר, קנפיו, שיטאקי, בצל ירוק, עירית

(קרם טופו תוספת 3 ₪)

תוספת ציפוי- 3 ₪ (שומשום ללא עלות) 
טמפורה,קריספי בטטה, עירית, אבוקדו, בטטה 
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ריו רול     51 ₪
סלמון אפוי בטריאקי, טמאגו, 

קנפיו ומלפפון בציפוי עירית 
עם תערובת צ׳ילי, אבוקדו, 

לימון ובצל ירוק

רד דרגון     48 ₪
טמאגו, אבוקדו, מלפפון ובצל 

ירוק בציפוי סלמון צרוב,
עירית, שומשום, רוטב צ'לי 

ופלפל צ'ילי חריף מעל

אושי קאנאפי     49 ₪
אספרגוס, אבוקדו ומלפפון בציפוי
שומשום קלוי עם תערובת ספייסי 

סלמון ואיקורה צמחית 

שאגי רול     47 ₪
סלמון, מלפפון, בצל ירוק ונענע 

בציפוי טונה, אבוקדו, צ׳ילי 
אדום וטריאקי

וולקנו רול     48 ₪
אבוקדו ומלפפון בציפוי עירית 

עם תערובת סלמון, צ׳ילי, לימון, 
בצל ירוק ושומשום 

צ׳אקי     51 ₪
ספייסי דניס, אבוקדו ומלפפון 
עטוף בדניס צרוב עם טוביקו 

כתום וצ‘ילי טרי מעל

שאוקן     51 ₪
טונה אדומה, סלמון, טמאגו 

ואבוקדו במעטפת טונה אדומה 
צרובה, טוביקו וקרם וואסבי

ראסטי     39 ₪
סלמון אפוי בטריאקי, קנפיו,

אבוקדו, טמאגו ומלפפון במעטפת
בטטה קריספי

קוקו טונה     48 ₪
אבוקדו, אספרגוס ושיטאקי 

במעטפת טונה עם צ׳יפס קוקוס 
ורוטב כוסברה

וג׳י סאנסט     43 ₪
בטטה, טמאגו, מלפפון וקנפיו 

בציפוי אבוקדו, שבבי בטטה קריספי, 
טמפורה, עירית ושומשום עם ספייסי 

מיונז וטריאקי

קנדי רול     36 ₪
אבוקדו, בטטה, קנפיו ופקאן 

מסוכר במעטפת טמאגו וטריאקי

קימוסאבי רול     49 ₪
דניס מטוגן, אבוקדו, בטטה, קנפיו 

ובצל ירוק בציפוי סלמון צרוב, ספייסי
 מיונז וצ‘ילי חריף

מיסטר מיאגי     49 ₪
סלמון מטוגן, מלפפון ובצל מטוגן
בציפוי אבוקדו, בטטה, טמפורה, 

קריספי בטטה, עירית, בוטנים, 
טריאקי ורוטב כוסברה

סאנסט     51 ₪
ספייסי סלמון, אבוקדו ובטטה בציפוי

סלמון צרוב, שבבי בטטה קריספי,
טמפורה, עירית ושומשום עם ספייסי

מיונז וטריאקי מעל

סלמון איקורה     44 ₪
סלמון נא, אבוקדו ומלפפון 

בציפוי אבוקדו ואיקורה 
צמחית מעל

שוגון     43 ₪
טונה, דניס, סלמון ואבוקדו 

במעטפת עירית

פילדלפיה     39 ₪
קרם טופו, אבוקדו, מלפפון 

ובצל ירוק בציפוי סלמון מעושן 

קליפורניה     45 ₪
סלמון נא, דניס נא, אבוקדו ובצל 

ירוק טוביקו מעל 

אלסקה     43 ₪
סלמון נא, קרם טופו, אבוקדו

וטמפורה במעטפת דניס, קרם 
וואסבי ועירית מעל

צ‘רליז אנג‘לס     46 ₪
ספייסי טונה אדומה, מלפפון ואבוקדו 

בציפוי סלמון, טונה ודניס
(ללא ספייסי תוספות 3 ₪)

ריינבואו     46 ₪
ספייסי סלמון (דג נא), בצל, מלפפון 

ואבוקדו עטוף בסלמון, דניס, טונה, 
בטטה ואבוקדו.

פנקירול     37 ₪
טמאגו, קנפיו, אבוקדו ומלפפון 

במעטפת בטטה

ספיישלים
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צונאמי     35 ₪
סלט טונה במיונז, בצל ירוק ואבוקדו 

במעטפת שומשום קלוי

דיינמייט     38 ₪
סלמון אפוי בטריאקי ומלפפון 

בציפוי אבוקדו

יסאהי רול     29 ₪
אבוקדו, אספרגוס, גזר ומלפפון 

עם שומשום קלוי מעל 

סלמון טמפורה     36 ₪
סלמון נא ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה

ספייסי דניס     37 ₪
דג דניס בתיבול ספייסי, אבוקדו
 ומלפפון עם שומשום קלוי מעל

ספייסי סלמון, אבוקדו ומלפפון עם 
שומשום קלוי מעל 

( *ללא ספייסי תוספת 3 ₪)

פאפא סאן     34 ₪

הוט סלמון     39 ₪
רול מטוגן במילוי סלמון נא, בטטה, 

אבוקדו ובצל ירוק

פקאנקו רול     39 ₪
רול מטוגן במילוי קרם טופו, פקאן

מסוכר, בטטה וטמאגו

רולס רויס     42 ₪
פוטומאקי מטוגן במילוי סלמון, 

טונה, דניס, גזר, אבוקדו, בצל 
ירוק וטמאגו בציפוי טמפורה

וינסנט ספיישל     39 ₪
רול מטוגן במילוי סלמון נא, אבוקדו, 
בצל ירוק, שומשום קלוי וקרם טופו 

ליו רול     39 ₪
רול מטוגן עם סלמון אפוי, 

קנפיו, בטטה ואבוקדו 

טייגר סנדוויץ׳     39 ₪
סנדוויץ׳ מטוגן במילוי ספייסי טונה נא,

אבוקדו, בצל ירוק וקנפיו 

דזרט רול     39 ₪
רול מטוגן עם טופו, בטטה, קנפיו

ואבוקדו

מטוגנים

טמאגו ואבוקדו     36 ₪סנדוויץ׳ אבוקדו     35 ₪

סלט טונה במיונז ואבוקדו     38 ₪סלמון גריל ואבוקדו     38 ₪

ספייסי טונה ואבוקדו     39 ₪
ללא ספייסי תוספת 3 ₪

ספייסי סלמון ואבוקדו     38 ₪
ללא ספייסי תוספת 3 ₪

4 יח׳ בציפוי 
מפורה

ט
שבבי 

שי
סו

סנדוויץ‘

קומבינציות

₪ 295

8 יח‘ סאנסט
8 יח‘ קוקו טונה

8 יח‘ ריינבאו
8 יח‘ רד דרגון
8 יח‘ קנדי רול

8 יח‘ ראסטי
8 יח‘ שוגון

מגיע בקופסת 
פרימיום מהודרת

פרימיום 
בוקס

[57 יח‘]

₪ 99

8 יח‘ יסאהי רול,
8 יח‘ דיינמייט,

8 יח‘ בטטה מאקי,
4 יח‘ סנדוויץ 

ספייסי סלמון.

אוקינאווה
[28 יח‘]

₪ 127

8 יח‘ רוק & רול,
2 יח‘ ניגירי טונה,

2 יח‘ ניגירי סלמון,
3 יח‘ סשימי טונה,
3 יח‘ סשימי דניס.

יפן
[18 יח‘]

₪ 179

8 יח‘ פנקירול,
8 יח‘ רד דרגון,

8 יח‘ סלמון טמפורה,
8 יח‘ צונאמי,
4 יח‘ סנדוויץ 

סלמון גריל.

קומבינציית 
ספיישל

[36 יח‘]

₪ 78

8 יח' מאמא סאן,
8 יח' פאפא סאן,

1 יח' ניגירי סלמון,
1 יח' ניגירי טונה.

הפי פמלי
[18 יח‘]

₪ 118

8 יח' צונאמי,
8 יח' טמגוצ׳י,
8 יח' ליו רול,

4 יח' סנדוויץ 
סלמון גריל.

קריספי
[28 יח‘]

₪ 81

4 יח‘ סנדוויץ׳ 
טמאגו ואבוקדו,

4 יח‘ מאקי מלפפון,
4 יח‘ מאקי גזר,

8 יח‘ פנקירול.

וג׳י קומבו
[20 יח‘]

₪ 177

8 יח' ראסטי רול,
8 יח' פאפא סאן,

8 יח' סלמון טמפורה,
8 יח' רד דרגון,

4 יח' סנדוויץ סלמון 
נא ואבוקדו.

קומבינציית 
סלמון

[36 יח‘]

₪ 49

4 יח‘ מאקי בטטה,
4 יח‘ מאקי טאמגו,

8 יח‘ טמגוצ׳י.

צמחונית
[16 יח‘]
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8 י

טמגוצ׳י     35 ₪
טמאגו, קרם טופו, אבוקדו ומלפפון

ספייסי טונה אדומה, אבוקדו 
ומלפפון עם שומשום קלוי מעל 

( *ללא ספייסי תוספת 3 ₪)

מאמא סאן     37 ₪

רוק & רול     39 ₪
קריספי סלמון סקין, אבוקדו, קרם טופו 

ובצל ירוק בציפוי בטטה קריספי



ספיישל
השף

פאד קפאו     69 ₪
בשר טחון מוקפץ עם בצל 

סגול, שום, ג‘ינג‘ר, למון גראס, 
צ‘ילי חריף ובזיליקום. 

לצד אורז לבן וביצת עין

סלמון על הפלנצ‘ה     69 ₪
נתח סלמון צלוי על הפלנצ‘ה, על מצע 

אטריון אודון מחיטה מלאה עם בצל 
סגול, פטריות, עגבניות שרי וברוקולי 

ברוטב סויה, שום וג‘ינג‘ר

דניס על הפלנצ‘ה     119 ₪
פילה דניס על הפלנצ‘ה, על מצע נודלס 

אודון מחיטה מלאה עם בצל סגול,
פטריות, עגבניות שרי וברוקולי ברוטב 

סויה, שום וג‘ינג‘ר

נודלס אודון מחיטה מלאה, עם 
בצל סגול, פטריות, עגבניות שרי 

וברוקולי ברוטב קארי קוקוס, 
עם קוביות סלמון על הפלנצ‘ה

סלמון אודון     69 ₪

אורז תאילנדי מוקפץ עם נתחי 
חזה עוף, אפונה, בצל ירוק, 

פטריות, כרוב וצ‘ילי חריף

פרייד רייס 
ספיישל     51 ₪

אטריות ביצים, עוף, פטריות 
שמפיניון, פטריות שיטאקי, 

שעועית ירוקה ורוטב חמאת 
בוטנים

פינטס ווק    58 ₪

מוקפצים
תוספות:  החלפת עוף בסלמון - 5 ₪

תוספת עוף - 8 ₪
תוספת סלמון - 10 ₪

קוביות טופו בטמפורה  - 5 ₪

אטריות ביצים, בצל ירוק 
וסגול, תירס, גזר, נבטים, 

פלפל אדום, צהוב וירוק 
בשילוב עוף 

צ׳ילי פפר 
נודלס     56 ₪

אטריות אורז, עוף, ביצה, 
גזר, כרוב, נבטים, בצל 

ירוק ובוטנים. 
מוגש עם לימון בצד

פאד תאי 
אושי     56 ₪

אורז, עוף, בצל, פטריות, 
ברוקולי, גמבה אדומה 

ופלפל חריף ברוטב קרם 
קוקוס וקארי אדום

אושי רייס 
קארי     58 ₪

אטריות ביצים, ברוקולי, בצל, 
כרוב ונתחי חזה עוף ברוטב 

קארי

קארי ווק     56 ₪
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קוביות סלמון במעטפת טמפורה 
מוקפצות עם אטריות אורז, 

פלפלים, גזר, בצל ירוק ופטריות

אושי ווק     59 ₪

תבשיל חלב קוקוס וקארי אדום 
עם עוף, עגבניות שרי, בצל סגול, 

שעועית ירוקה, שום וג‘ינגר על 
בסיס רוטב פטריות. 
מוגש עם אורז יסמין

רד קארי     59 ₪

אטריות ביצים, עוף, פטריות שמפיניון, 
פטריות שיטאקי, בצל ירוק וברוקולי 

ברוטב סויה, שום, ג׳ינג׳ר ושמן שומשום

שיטאקי נודלס     56 ₪

אטריות ביצים, ביצה, גזר, פלפל, 
נבטים, כרוב ופטריות מוקפצים 

עם סויה

וג‘טבל נודלס     47 ₪



COMBO FRIENDLY
8 יח‘ מאמא סאן בציפוי עירית
8 יח‘ מאמא סאן בציפוי בטטה

8 יח‘ פאפא סאן בציפוי 
    קריספי בטטה

8 יח‘ סלמון טמפורה בציפוי 
    קריספי בטטה

8 יח‘ צונאמי
8 יח‘ פנקירול

8 יח‘ מאקי אבוקדו 
8 יח‘ סלמון טמפורה

8 יח‘ יסאהי רול
8 יח‘ מאקי סלמון

16  יח‘ דיינמייט

₪ 335

COMBO GRANDE
8 יח‘ מאקי אבוקדו

8 יח‘ סלמון טמפורה
8 יח‘ צ‘רליז אנג‘לס

4 יח‘ סנדוויץ‘ ספייסי סלמון
8 יח‘ מאמא סאן בציפוי עירית
8 יח‘ פנקירול בציפוי אבוקדו

8 יח‘ פאפא סאן בציפוי 
   קריספי בטטה

8 יח‘ מאקי טונה
8 יח‘ מאקי סלמון
2 יח‘ ניגירי טונה

8 יח‘ צונאמי
8 יח‘ דיינמייט

2 יח‘ ניגירי סלמון
2 יח‘ ניגירי אבוקדו

8 יח‘ יסאהי
8 יח‘ פנקירול

₪ 400 

COMBO VIP
8 יח‘ רוק אנד רול

8 יח‘ דיינמייט
8 יח‘ צונאמי

16 יח‘ סלמון טמפורה
8 יח‘ קנדי רול
8 יח‘ ריינבואו

16 יח‘ רד דרגון
8 יח‘ פנקירול

16 יח‘ ראסטי רול
8 יח‘ שוגון

8 יח‘ פילדלפיה
8 יח‘ וג'י סאנסט 

₪ 499

מגשי מסיבות

קולה / קולה זירו / ספרייט /ספרייט זירו / פאנטה / מים בטעמים / 
פיוז טי / אשכוליות / תפוזים / ענבים / תפוחים

₪ 12
מים מינרליים/ סודה

₪ 11

שתייה קלה

סאקי     29 ₪

קרלסברג     23 ₪

טובורג     23 ₪

קירין     24 ₪

בלאנק     24 ₪

בירה
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