SUSH I M ENU

רולים מומלצים
ניגירי ( 3יח')

מאקי ( 6יח')
אבוקדו טאמאגו

21

אבוקדו

23

בטטה בצל ירוק

19

טאמאגו

23

סלמון אבוקדו

25

סלמון

26

סלמון סקין אבוקדו

25

דניס

26

ספייסי טונה מלפפון

26

טונה

32

דניס בצל ירוק

27

שרימפס

32

שרימפס עירית

29

אונגי

38

טונה אדומה אבוקדו

29
סשימי דק  /עבה

 I/Oמאקי אינסייד אוט ( 8יח')

סלמון

36

טאמאגו ,שיטאקי ושבבי פנקו

28

דניס

38

בטטה ,בצל ירוק ושומשום שחור

26

טונה

39

סלמון סקין ,אספרגוס אבוקדו

36

סלמון ,אבוקדו ושומשום שחור

35

ספייסי טונה ,מלפפון ,עירית וציפוי אבוקדו

34

שרימפס טמפורה ,אבוקדו ,שיטאקי ושומשום שחור

36

שרימפס ,אבוקדו ,קאנפיו ושבבי פנקו

36

טונה ,אבוקדו ,גזר ושומשום שחור

36

דניס ,אבוקדו ,קאנפיו ושבבי פנקו

34

סלמון אפוי ,מלפפון ,גזר ושבבי בטטה

33

אונגי ,קאנפיו ,מלפפון בציפוי אבוקדו

49

סנדביץ׳ סושי ( 4יח')
טאמאגו ,שיטאקי ,אושינקו ושבבי טמפורה

34

סלמון ,אבוקדו ,בציפוי שומשום שחור

38

סלמון סקין ,בצל ירוק ואבוקדו

36

דניס ,אבוקדו ,שיטאקי בציפוי שומשום שחור

38

ספייסי טונה ,אבוקדו בציפוי שבבי טמפורה

41

קונוס ( 1יח')
סלמון ,בצל ירוק ,אבוקדו ומיונז יפני

29

שרימפס טמפורה ,מלפפון ואבוקדו

32

ספייסי טונה ,טאמאגו קאנפיו

29

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,עירית ומלפפון

32

שרימפס טמפורה ,סלמון ואבוקדו

32

רולים מיוחדים ( 8יח')
פילדלפיה

42

שרימפס טמפורהה רול

39

ספיישל דרגון

42

מיקס רול

שרימפס בטמפורה ,אבוקדו במעטפת סלמון,
מיונז יפני ושבבי בטטה

סלמון מעושן ,גבינת שמנת,
עירית ואספרגוס במעטפת אבוקדו

וואג׳י רול

בטטה ,עירית ,רול קאנפיו ,אבוקדו ,שבבי פנקו,
במעטפת שומשום שחור וטאריקי

קשת

44

סלמון ,גבינת שמנת ,עירית ומלפפון
במעטפת סלמון מעושן

פרייד סלמון

42

סלמון אפוי ,אבוקדו ,עירית במעטפת סלמון בציפוי פנקו

קריספי שומשום

42

פוטומאקי ( 4יח') ,דניס ,סלמון ,טונה,
ושיטאקי במעטפת שומשום

ספיישל סלמון

43

טאקה פיקנטי

סלמון ,סלמון סקין ,בטטה בטמפורה ,אבוקדו
ובצל ירוק במעטפת פנקו פריך

47

ספייסי טונה ,מלפפון ואבוקדו במעטפת טונה אדומה,
מיונז יפני וטוביקו

ספיישל אונגי

59

שרימפס בטמפורה ,אספרגוס ואבוקדו במעטפת צלופח
מבושל טאריקי ,מיונז יפני וטוביקו

47

סלמון ,אבוקדו ,גבינת שמנת ,בצל ירוק במעטפת
של סלמון צרוב ,מיונז יפני וטוביקו

רוק שרימפס

42

46

טונה ,סלמון ,מלפפון ,עירית
וקרם וואסבי במעטפת אבוקדו וקאוויר סלמון

קריזי רול

סלמון סקין ,אבוקדו ומלפפון במעטפת סלמון,
מיונז יפני ושבבי פנקו

סלמון פנקו

42

ספייסי טונה ,אבוקדו ,פלח לימון
וקרם וואסבי במעטפת אבוקדו מיונז יפני וטוביקו

מלפפון ,גזר ,אבוקדו ,במעטפת מיקס דגים ואבוקדו

סמוקינג רול

43

47

ספייסי טונה ואבוקדו ,עטוף בשומשום שחור
ומעל פופקורן שרימפס

קומבינציות
וואג׳י פרש צימחונית ( 24יח')

 8יח'  I/Oטאמאגו שיטאקי אושינקו ציפוי אבוקדו
 4יח'  I/Oמאקי טאמאגו קמפיו שומשום שחור
 4יח'  I/Oמאקי אבוקדו בצל ירוק שומשום שחור
 4יח'  I/Oמאקי שיטאקי שבבי פנקו
 4יח'  I/Oמאקי מלפפון קמפיו שבבי פנקו

טמפורה קריספי ( 22יח')

74

79

 6יח' שיפודי מאקי סלמון סקין בטמפורה
 4יח' מאקי  I/Oבטטה טמפורה ומלפפון
 4יח' מאקי  I/Oשרימפס טמפורה ואבוקדו
 4יח' מאקי  I/Oאספרגוס אבוקדו מלפפון
 4יח' מאקי  I/Oסלמון טמפורה ואבוקדו

דגים ( 20יח')

 4יח' מאקי  I/Oסלמון אבוקדו בצל ירוק שבבי פנקו
 4יח' מאקי  I/Oספייסי טונה אבוקדו שבבי פנקו
 4יח' מאקי  I/Oסלמון אפוי ומלפפון ציפוי סלמון
 4יח' מאקי  I/Oדניס ואושינקו ציפוי אבוקדו
 4יח' פוטומאקי טונה טאמאגו מלפפון

סשימי ניגרי ( 10יח')

 2יח' סשימי טונה אדומה
 2יח' סשימי סלמון
 2יח' סשימי דניס
 1יח' ניגירי טונה אדומה
 1יח' ניגירי סלמון
 1יח' ניגירי דניס
 1יח' ניגירי שרימפס

אינסייד-אווט קומביניישן זוגית ( 32יח׳)

 4יח׳ מאקי  I/Oסלמון ,אבוקדו במעטפת אבוקדו
 4יח׳ מאקי  I/Oסלמון אפוי ,מלפפון במעטפת סלמון
 4יח׳ מאקי  I/Oשרימפס טמפורה ,אבוקדו ,בצל ירוק במעטפת
שומשום שחור
 4יח׳ מאקי  I/Oדניס ,מלפפון ובצל ירוק
 4יח׳ מאקי  I/Oטאמאגו ושיטאקי שומשום שחור
 4יח׳ מאקי  I/Oאבוקדו ומלפפון
 4יח׳ מאקי  I/Oסלמון ובטטה שבבי פנקו
 4יח׳ מאקי  I/Oטונה אדומה ,אבוקדו ומלפפון שבבי פנקו

פיש סלקשיין זוגית ( 24יח')

87

89

134

169

 4יח' פוטומאקי סלמון וסלמון סקין
 4יח' מאקי  I/Oספייסי טונה וטונה שבבי פנקו
 4יח' מאקי  I/Oסלמון אבוקדו שבבי פנקו
 4יח' סננדוויץ ספייסי טונה אבוקדו שומשום שחור
 2יח' סשימי טונה אדומה
 2יח' סשימי סלמון
 2יח' ניגירי דניס
 2יח' ניגירי טונה

בסט קאפל סלקשיין זוגית ( 50יח')

197

 8יח' מאקי  I/Oטונה אדומה אבוקדו ושבבי פנקו
 8יח' מאקי  I/Oסלמון עירית וגבינת שמנת שומשום בציפוי סלמון
 8יח' מאקי  I/Oסלמון מלפפון במעטפת אבוקדו מיונז יפני וטוביקו
 8יח' מאקי  I/Oסלמון אפוי קמפיו מלפפון ושומשום שחור
 8יח' מאקי  I/Oשרימפס טמפורה אבוקדו מיונז יפני וטוביקו
 6יח' מאקי דניס טמפורה
 2ניגירי סלמון
 2ניגירי דניס

