קוקטיילים

₪ 38

Viola mohito
נענע ,לימונים ליקר סיגליות
רום,
 B.Sמרגריטה
טקילה ,לימון ,אג

בה ,צ'ילי וכתר של מלח שחור

OBH
מלפפון ,ג'ינג'ר ,סנט ,ג'רמן
ג'ין,
וזו דאקרי
י יוזו ,רום ,ג'ינג'ר ,למון גראס
ליים,

וויסקי יוזו
סקי אירי ,ליים טרי ,מנגו ויוזו
ווי
צ'י יאמה
לי וודקה וניל ,סאוור ועלי נענע
ליצ'י,
יטרניין
אוזו מד פרנה ברנקה ,ליים ועלי לימון
אוזו מזקל,
Elderberry gin
ג'ין ,פרחי סמבוק וקרנבריז
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צהריים עסקיות סופ״ש

ראשונה
+
עיקרית

90

₪

עיקריות
ראשונות לבחירה
מרק מיסו
טופו משי אורגני ,אצות וואקמה ,תרד חלוט ,פטריות
נמקו ובצל ירוק
אגדאשי טופו ונאסו
טופו משי אורגני בטמפורה ,ציר דאשי ,פטריות נמקו,
פילה חציל בטמפורה ,בצל ירוק ,ג'ינג'ר וצנון מגורדים
סלט ירוק
חסה אייסברג ,אגוזי מלך חריפים ,עגבניות ,אבוקדו,
פרמז'ן ,שמן כמהין וויניגרט עשיר של גזר וג'ינג'ר
סלט אצות ואטריות זכוכית
אצות ווקאמה ,תרד חלוט ,אטריות שעועית ,פטריות
שיטאקה ,פרוסות דקות של מלפפון טרי ,אבוקדו,
אספרגוס ,עם ויניגרט מיסו
פיצה טונה
טורטייה פריכה ,טונה אדומה מתובלת ,מוצרלה,
פטריות כמהין שימאג'י ושיטאקה ,עגבניות שרי ופרמז'ן
()+10
טרטר של סלמון וטונה
גבינת שמנת ,ממרח אצות ים ,אבוקדו טקואן ,איקורה
סויה ,וואסאבי וצ'ילי ()+15
איטושה טונה
טרטר ספייסי טונה ,קראסט אורז על הגריל בטעם
חמאה ,צ'ילי וואסאבי ,טוביקו וטקואן
מיקס טטאקי
נתחי טונה ,סלמון ולוקוס צרובים קלות בשמן שומשום,
עגבניות שרי ,ברוקולי וצ'ילי ()+10
יפנית משוגעת
ריבועי אורז צרובים בטעם חמאה ,נתחי אנטריקוט,
פילה של חציל ,עגבניות שרי ,בצל ירוק ,צ'ילי ,שומשום
לבן ורוטב יאקיניקו ()+10
מנה צמחונית

מנה טבעונית

קומבינציה VEG
 8יח'  VEGרול 4 ,יח' אבוקדו רול ,ניגירי אבוקדו,
ניגירי פלפל אדום ובטטה בטמפורה ,ניגירי חציל ,ניגירי
אספרגוס
קומבינציה סלומון
 2יח' סלמון לימון 2 ,יח' סלמון שרימפס 2 ,יחי ספייסי
טורו סלמון 4 ,יח' ניו יורק 4 ,יח' סלמון סקין 2 ,יח' ניגירי
סלמון וסשימי סלמון
ריינבו סלקשיין
 4יח' סלמון סקין 2 ,יח' סלמון שרימפס 2 ,יח' סלמון
לימון 4 ,יח' ניו יורק 2 ,יח' לוקוס רול 2 ,יח' ספייסי טונה,
ניגירי סלמון וניגירי טונה
טורי/אבי קטצו קארי
חזה עוף /טייגר שרימפס בפנקו על אורז מאודה ,ברוטב
קארי עשיר ,בבישול איטי עם נתחי אנטריקוט וירקות
שורש
צ'יראשי (סושי מפורק)
אורז סושי (בטמפרטורת גוף) ,סלמון ,טונה ,לוקוס,
סקאלופ ,שרימפס בטמפורה ,אונאגי ,טקואן ,פטריות,
שיטאקה ,טמאגו ,ירקות גינה ירוקים ,איקורה וטוביקו
כתום
*אפשרי ללא פירות ים
סלמון פילה
פילה סלמון על הגריל ברוטב חמאה ,לימון דיז'ון וסויה
בתוספת ירקות מאודים
יקיניקו אנטריקוט
אישייקי בול ,אנטריקוט פרימיום במרינדה ,על אורז
מטובל ספייסי ,פטריות מלך יער ,שימאג'י ,קוצ'אן מיסו
וכבד אווז ברוטב צ'ילי חריף ()+15
יקיניקו אספרגוס וכמהין
מיקס אטריות בווק של פטריות ,מחית כמהין ,אספרגוס,
כרוב ,גזר ,עירית ורוטב יקיסובה ₪ 62 /
בנטובוקס
ארוחת צהריים יפנית מסורתית 3 ,צורות בישול יפניות-
גריל /מאודה /טמפורה ,סלט סשימי טונה ,לוקוס
אספרגוס בטמפורה ,נגירי טונה ,סלמון ,ספייסי טונה,
ספייסי טורו סלמון ,סלמון אבוקדו ,יקיטורי אנטריקוט
וסלמון ()+15

