פתיחה
נאן הודי

איטריות
18

פאד תאי עוף

34

פאד תאי שרימפס

36

מאלזיאן פיק

38

ספייסי נודלס

36

קארי נודלס

פיתה הודית בעבודת יד .מוגשת עם ראיטה מלפפונים וקרם חצילים

באו בקר

42

שרימפס בציפוי טמפורה .מוגש עם רוטב איולי צ'ילי שום

סלט סום טאם

36

פפאיה ירוקה ,גזר ,שעועית ירוקה ,עגבניות שרי ,כוסברה ,בוטנים וצ'ילי ברוטב חריף

לביבות סטיקי רייס תאילנדי

34

לביבות סטיקי רייס עם פטריות ובטטה בציפוי פריך .מוגשות עם רוטב תמרינדי חריף

סלט אצות וסלמון

62

אינארי רול

59

קליפורניה רול

אטריות ביצים עם נתחי עוף ,שרימפס ואווז מעושן ,פלפל ,גזר ,צ'ילי חריף ובצל מטוגן

גזר ,סלק ,נענע ,בזיליקום ,כוסברה ,ארוגולה ,פלחי תפוז ושקדים ברוטב ויניגרט הדרים

שרימפס בטמפורה

59

ספיישל דרגון

אטריות ביצים ירוקות עם נתחי עוף ,ברוקולי ,פלפל ירוק ובוטנים .ברוטב קוקוס פסטו

אגרולים מטוגנים במילוי עוף ,ירקות ואטריות שעועית שקופות .מוגשים עם רוטב חמוץ מתוק

סלט הדרים ויאטנמי

64

קשת

אטריות אורז עם שרימפס ,ביצה טרופה ,כרוב לבן ,גזר ,בצל ירוק ,נבטים ובוטנים

רצועות עוף צלויות ברוטב תאילנדי חריף ,מלפפונים ,בצל סגול ועשבי תיבול

קריספי אגרול

56

פילדלפיה

אטריות אורז עם עוף ,ביצה טרופה ,כרוב לבן ,גזר ,בצל ירוק ,נבטים ובוטנים

כיסוני בצק מאודים ממולאים בשר בקר ,בבישול ארוך ,פיקנטי

סלט מלפפונים חריף

רולים מיוחדים

אטריות ביצים רחבות עם נתחי עוף ,שעועית ירוקה ,פטריות ,תרד ושבבי בטטה.
ברוטב קוקוס קארי

צ'יקן סאטה

59

אטריות ביצים עם נתחי עוף ,בצל ירוק ,כרוב ,כוסברה ובוטנים .ברוטב קוקוס בוטנים

ביף רייס נודלס

62

אטריות אורז רחבות מושחמות עם פרוסות פילה בקר ,ברוקולי,שעועית ירוקה ,פטריות,
תרד ושקדים

סלט אטריות שקופות ושרימפס

קרם בטטה

בורגר ביג אין ג׳פאן

24

 2יח׳ של המבורגר בקר בלחמניות באן מאודות ,עם ארוגולה ופטריות שיטאקי כבושות.
מוגש עם תפוח אדמה

32

פרגית טנדורי

אגאדשי טופו

34

מרק יפני עם קוביות טופו פריך ,פטריות שיטאקי ,צנון ובצל ירוק

טום יאם

מרק תאילנדי עשיר עם שרימפס ,פטריות ,עגבניות שרי ,למון גראס,
כוסברה ,בצל ירוק ואטריות אורז

44

48

שרימפס ,אבוקדו ומלפפון עטוף טוביקו ,רוטב טריאקי ומיונז יפני

שרימפס טמפורה

52

שרימפס טמפורה ואבוקדו במעטפת סלמון ,מיונז יפני ושבבי בטטה פריכים

קריספי שומשום

46

פוטומאקי ( 5יח') ,סלמון אפוי ,אבוקדו ושיטאקי במעטפת שומשום פריך מטוגן וחם

54
48

57
59

67

69

68

פרוסות פילה בקר ,חצילים ,בזיליקום ,צ'ילי וכוסברה ברוטב קוקוס קארי ירוק חריף.
מוגש עם אורז

באטר שרימפס

83

שרימפס ברוטב קוקוס ,סאקה וחמאה עם תרד ,בצל ירוק ולמון גראס.
מוגש עם אורז

סלמון מיסו

89

פילה סלמון צלוי על הגריל ברוטב מיסו מתקתק ,עם תרד מאודה ושקדים.
מוגש על אורז

פורק ריבס

צלעות בשר לבן בבישול ארוך בגלייז של טריאקי.
מוגש עם תפוח אדמה ושעועית ירוקה

סאקורה

48

אינסייד אאוט ( 6יח') ,שרימפס טמפורה ,אבוקדו ואספרגוס בציפוי שומשום,
קוביות סלמון נא ,אבוקדו ובצל ירוק מעל ,מיונז יפני ,טריאקי ושבבי פנקו

סמוקינג רול

48

סלמון ,גבינת שמנת ,עירית ומלפפון במעטפת סלמון מעושן

נתחי פרגית בתערובת תבלינים מוגש על קרם בטטה ,בצל ועגבניה צלויים
וראיטה מלפפונים מעל

גרין קארי

56

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

בשר בקר קצוץ ,בזיליקום ,בצל ,בצל ירוק ,שעועית ירוקה ,גזר וצ'ילי חריף.
מוגש על אורז וביצת עין מעל

מרק בטטה וקרם קוקוס ,בצל ירוק ושאלוט קריספי

52

סלמון ,אושינקו ,שיטאקי עטוף בדף אינארי פריך ,מיונז יפני ועירית

טאקה פיקנטי

עיקריות
פאד קא פאו

מיסו

44

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

סלמון פנקו

קריספי צ'יקן

מרק יפני עם אצות וואקמה ,בצל ירוק ,טופו ופטריות שיטאקי

אבוקדו ,מלפפון וגזר במעטפת טונה ,סלמון ואבוקדו

סלמון ,סלמון סקין ,בטטה טמפורה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת פנקו פריך מטוגן וחם

חזה עוף פרוס בציפוי קריספי ,עם רוטב לימון אננס .מוגש עם אורז

מרקים

48

סלמון ,אבוקדו ,גבינת שמנת ובצל ירוק במעטפת סלמון צרוב ,מיונז יפני וטוביקו

אצות וואקמה ,סלמון נא ,מלפפון ,צנונית ובצל ירוק ברוטב ויניגרט סויה מתקתק

אטריות שעועית שקופות ,שרימפס ,עגבניות שרי ,כוסברה ,נענע,
בזיליקום ברוטב תאילנדי פיקנטי ובוטנים

סלמון מעושן ,מלפפון ,גבינת שמנת ,עירית ואספרגוס במעטפת אבוקדו

קרייזי רול

38
44

46

93

ספיישל סלמון

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

48

קומבינציות
ווג'י פרש צמחונית ( 24יח')

 8יח' מאקי  I/Oטמאגו ,שיטאקי ואושינקו במעטפת אבוקדו
 4יח' מאקי  I/Oטמאגו וקאנפיו בציפוי שומשום שחור
 4יח' מאקי  I/Oאבוקדו ובצל ירוק בציפוי שומשום שחור
 8יח' מאקי בטטה בצל ירוק

טמפורה קריספי ( 24יח')

שתיה קלה
79

89

 8יח' שיפודי מאקי סלמון סקין בטמפורה
 4יח' מאקי  I/Oבטטה בטמפורה ומלפפון
 4יח' מאקי  I/Oשרימפס טמפורה ואבוקדו
 4יח' מאקי  I/Oאספרגוס ,אבוקדו ומלפפון
 4יח' מאקי  I/Oסלמון טמפורה ואבוקדו

דגים ( 24יח')

93

 8יח' מאקי סלמון ,אבוקדו ובצל ירוק
 4יח' מאקי  I/Oספייסי טונה ואבוקדו בציפוי שבבי פנקו
 4יח' מאקי  I/Oסלמון אפוי ומלפפון במעטפת סלמון
 8יח' מאקי  I/Oדניס אבוקדו וקנפיו בציפוי שבבי פנקו

אינסייד אאוט קומביניישן זוגית ( 32יח׳)

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

בסט קאפל סלקשיין זוגית ( 51יח')

 8יח' מאקי  I/Oטונה אדומה ואבוקדו בציפוי שבבי פנקו
 8יח' מאקי  I/Oסלמון ,עירית וגבינת שמנת בציפוי שומשום וסלמון
 8יח' מאקי  I/Oסלמון ומלפפון במעטפת אבוקדו מיונז יפני וטוביקו
 8יח' מאקי  I/Oסלמון אפוי ,קאנפיו ומלפפון בציפוי שומשום שחור
 8יח' מאקי  I/Oשרימפס בטמפורה ,אבוקדו ,מיונז יפני וטוביקו
 8יח' מאקי דניס בטמפורה
 3יח' ניגירי סלמון ,דניס וטונה

147

מאקי ( 8יח')

מאקי אינסייד אאוט ( 8יח')

צמחוני (שלושה ירקות)
דגים (דג ושני ירקות)
סלמון מעושן/טונה/שרימפס 2+

סנדוויץ' ( 4יח')

צמחוני (שלושה ירקות)
דגים (דג ושני ירקות)
סלמון מעושן/טונה/שרימפס 2+

סשימי
סלמון
דניס
טונה

ניגירי ( 3יח')

אבוקדו/טמאגו
סלמון
דניס
טונה/שרימפס

קונוס ( 1יח')

צמחוני (שלושה ירקות)
דגים (דג ושני ירקות)
סלמון מעושן/טונה/שרימפס 2+

13
13
13
13
13
16
16
24

בירות
סינגה (תאילנד)
סאפורו (יפן)
ווינשטפן (גרמניה)

26

סטלה (בלגיה)

24

24
26

239

קוקטיילים
Tequila Sunrise

תפוז ,גרנדין רימונים וטקילה

Cucumber Basil Smash

My Sushi
צמחוני (שני ירקות)
דגים (דג וירק)
סלמון מעושן/טונה/שרימפס 2+

סודה סינגה
קוקה קולה
קולה זירו
ספרייט זירו
פיוז טי אפרסק
מים מינרלים
סחוט טרי תפוזים
סחוט טרי לימונדה
פררלה מוגז עדין  750מ"ל

10

42
42

מלפפון ,בזיליקום ,טוניק וג'ין

Tropical Gin

אננס ,פסיפלורה ,אשכולית אדומה ,למון גראס וג'ין

23
27

Whiskey Mint
לימון ,נענע וויסקי

Lychee Green Tea
34
38

36
43

36
38
42
25
32
34
36
23
29

ליצ'י ,תה ירוק ,לימון וודקה

42
44
42
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