Kosher

כשר

starters

main courses
20

Teppanyaki Salmon grilled salmon filet with a touch of teriyaki sauce on a bed of green beans,
broccoli, scallions, and spinach leaves stir fried in teriyaki sauce, served with white rice

86

Tori Miso Soup miso soup with noodles, carrots, sprouts, and slices of chicken breast
coated with panko

36

Osaka Chicken grilled chicken filet with a touch of teriyaki sauce on a bed of Shinoki mushrooms,
champignon mushrooms, sprouts, and scallions stir fried in soy cream sauce, served with white rice

69

Edamame hot soy beans with sea salt

22

! Fish and Chips salmon and yellowtail slices in tempura, served with sweet potato chips and aioli-chili

78

Home-Fries stir-fried potatoes in sweet-chili and teriyaki sauce

24

Wakame Salad seaweed and cucumber salad on a bed of glass noodles in soy and
sesame vinaigrette

22

Miso Soup tofu cubes, wakame seaweed and scallions

סושי רחביה
תפריט משלוחים
וטייק אווי
רשת סושי רחביה
02-5671791
חוצבים-סניף מהדרין הר
02-5600212

Veggie/ Chicken Egg Rolls fried rolled dumplings filled with vegetables served with
traditional sweet-chili sauce (2 pcs)

!

30

Salmon Yakitori grilled skewers of salmon with teriyaki sauce (2 pcs)

36

Hot Tempura Mushrooms with a touch of teriyaki

32

Tempura Vegetables sweet potato, peppers, eggplant, onion, scallions, mushrooms
and asparagus, with chili, lemon, and coriander sauce

36

Asian Chicken Strips coated in panko and sesame and served with sweet-chili sauce

36

54

Crispy Salmon Salad salmon strips in crispy coating, assortment of Iceberg lettuce and vegetables
in sweet chili vinaigrette

54

Tokyo Combination (16 pcs) 4 California Sweet Potato pcs, 4 Salmon Avocado pcs, 8 Avocado Maki pcs 52

Japanese Burger Bao filled with homemade chopped burger, onion and champignon mushrooms
in teriyaki. served with wasabi crème and green salad or home fries

54

Sirloin Bao filled with sirloin slices, Portobello mushrooms and green onion in ginger-soy crème.
served with green salad or home fries

54

Chicken Bao filled with grilled chicken slice, onion and champignon mushrooms in teriyaki.
served with wasabi crème and green salad or home fries

54

Veggie Bao filled with tofu, Portobello mushrooms, champignon mushrooms, Chinese sprouts
and green onion seared in chili crème. served with green salad or home fries

46

stir-fried noodles

The Indonesian Dish stir-fried udon noodles with beef/ chicken/ tofu chunks, Shimeji
mushrooms, champignons mushrooms, onion, scallions, and baby spinach leaves in satay
sauce, coriander, and coconut cream
* A choice of salmon - 8 NIS extra

Tempura Surimi Salad tempura surimi, baby leaves mix, cucumber, carrots, sprouts, cherry
tomatoes, and crispy rice chips in yuzo-coriander vinegar. choice of tempura/ grilled chicken / tofu

sushi combinations

Steamed Bao Buns · 2 buns

Shinoki Udon stir-fried udon noodles with beef/ tofu chunks, Shinoki mushrooms, carrots,
champignon mushrooms, scallions, broccoli, and spinach leaves in soy-ginger sauce
* A choice of salmon - 8 NIS extra

סניף מעלה אדומים
02-9995150

25/27

Chicken Yakitori grilled skewers of chicken with teriyaki sauce (2 pcs)

asian bao sandwich

salads

Veggie Combination (24 pcs) 4 California Sweet Potato pcs, 4 Veggie Roll pcs,
8 Kappa Maki pcs, 8 Tofu Tempura pcs

69

Grill Fried Combination (16 pcs) 8 Salmon Tempura pcs, 4 Salmon Tempura Sandwich pcs,
4 Salmon Grill pcs,

90

Nigiri Combination (12 pcs) 2 salmon, 2 tuna, 2 white fish, 2 sea bass, 2 avocado, 2 tamago

75

Sakai Combination (20 pcs) 4 Spicy Tuna pcs, 4 Salmon Skin pcs, 8 Saka Maki pcs,
4 Nigiri: salmon, tuna, sea bass, tamago

90

Tempura Combination (20 pcs) 4 Spicy Tuna pcs, 4 California Sweet Potato pcs, 8 Salmon
Tempura pcs, 4 Salmon Sandwich pcs

92

Sashimi Combination (15 pcs) 3 salmon pcs, 3 tuna pcs, 3 white fish pcs, 3 Sea Bass pcs, 3 tamago pcs 88
“Sushi Rehavia” Combination (32 pcs) 4 Yuzo pcs, 4 Rainbow pcs, 4 Salmon
Teriyaki pcs, 4 Spicy Sandwich pcs, 8 Negi Hamachi Maki pcs, 4 Nigiri: salmon, tuna, sea bass,
tamago, 4 Salmon Sashimi pcs

198

“Sushi Special” Combination (40 pcs) 8 Salmon Grill pcs, 4 Rainbow pcs, 4 Salmon
Teriyaki pcs, 4 Spicy Sandwich pcs, 8 Spicy Tuna pcs, 6 Nigiri: 2 salmon, 2 tuna, 2 tamago, 3 Salmon
Sashimi pcs, 3 Tuna Sashimi pcs

216

sushi rolls

58

Hosomaki thin rolls with seaweed outside · 8 pcs
58

Kappa Maki cucumber filled roll

15

Uramaki inside-out rolls with seaweed inside
and rice outside · 8 pcs

Avocado Maki avocado filled roll

19

Salmon Avocado coated in roasted sesame

38

Oshinko Maki Japanese pickled radish filled roll

18
18

Spicy Salmon salmon in chili-mayonnaise and
avocado coated in sesame and tempura chips

38

Saigon Chicken tempura chicken chunks, green beans, cashew nuts, carrots, scallions
and sprouts in soy, chili and ginger sauce on a bed of steamed rice

56

Kanpyo Maki sweetish pickled pumpkin filled roll

Chicken Fried Rice tempura chicken chunks stir-fried with rice, spinach, cabbage, carrots,
broccoli, scallions, sprouts and egg-drops in soy, garlic and ginger sauce

Tamago Maki Japanese omelet filled roll

18

56

Beef Shiitake stir-fried noodles with beef strips, shiitake mushrooms, champignon
mushrooms, scallions, onion and spinach in Shintu-Yaki sauce

Shiitake Maki cooked mushrooms in soy and
mirin filled roll

18

58

Aspara Maki asparagus filled roll

19

Tokyo Noodles stir-fried noodles with chicken, beef and goose breast, spinach, cabbage,
carrots, scallions and sprouts in sesame-teriyaki sauce

58

Saka Maki salmon filled roll

25

Suzuki Maki sea bass filled roll

22

Tekka Maki red tuna filled roll

26

Spicy Tekka Maki red tuna in chili-mayonnaise
filled roll

pad-thai
Chicken Pad-Thai rice noodles stir fried with grilled/ tempura chicken chunks, cabbage, carrots,
scallions, sprouts, peanuts, and egg-drops in traditional sweetened Pad-Thai sauce

56

Veggie Pad-Thai rice noodles stir fried with grilled/ tempura tofu chunks, cabbage, carrots,
scallions, sprouts, peanuts, and egg-drops in traditional sweetened Pad-Thai sauce

52

Pad-Thai Khaosan Style wide rice noodles with beef / chicken / tofu stir fried with onion
champignon mushrooms, shimeji mushrooms, green beans, carrots, sprouts, baby spinach leaves,
and egg drops in traditional sweetened Pad-Thai sauce and peanuts

56

Hot Chili Pad-Thai beef strips, rice noodles chips, egg-drops, white onion, Shinoki mushrooms,
champignon mushrooms, scallions, baby spinach, and sprouts stir fried in spicy Pad-Thai sauce

56

Futomaki wide roll with different fillings,
seaweed outside · 5 pcs
Veggie Futomaki tamago, kanpyo, tempura sweet
potato, cucumber and avocado
28
Salmon Futomaki salmon, salmon skin, cucumber
and avocado

34

Spicy Tuna Futomaki red tuna, cucumber
and avocado

34

* A choice of salmon - 8 NIS extra

one pc - 9 NIS
Sweet and Sour Chicken
Chicken and Vegetables
Beef and Vegetables

w w w. s u s h i r e h a v i a . c o . i l
02-6222083 .6  | מרכז העיר רבי עקיבא02-5637777 .48 המושבה עמק רפאים
02-6500212 3  הר חוצבים קרית המדע, | מהדרין02-5667477 .31 רחביה עזה
 | מוצ”ש עד חצות11:30-16:00 ‘ | ו11:30-23:00 ‘ה-‘ א:שעות פעילות משלוחים
s u s h i r e h a v i a . p u b l i c @ g m a i l . c o m 02-6222084 :פקס

Veggie Roll cucumber, tamago, kanpyo and
asparagus wrapped in avocado, sesame and a
touch of teriyaki

32

Salmon Skin crispy salmon skin, kanpyo and
tamago coated in tempura chips

36

California Sweet Potato tempura sweet potato,
avocado and carrots coated in sesame and
tempura chips
32
Salmon Teriyaki cooked salmon in teriyaki sauce,
avocado and asparagus wrapped in sweet potato
with a touch of teriyaki
38
Tofu Tempura cucumber, avocado and tempura
tofu wrapped in sweet potato and a touch of teriyaki 32
Self Made Roll one fish and 2 additions/ no fish
and 3 additions, seaweed outside or inside-out
fish: salmon/ salmon teriyaki/ red tuna/
sea bass along with: cucumber, avocado, oshinko,
kanpyo, tamago, shiitake, asparagus, tempura
sweet potato, scallions, carrots, tofu tempura
38
8 pcs

Veggie Tempura tamago, kanpyo, tempura sweet potato and asparagus in tempura coating and a touch of teriyaki

37

served with ponzu sauce

Salmon Tempura salmon and avocado in tempura coating and a touch of teriyaki

41

Combo for One 4 pcs of your choice

32

Tuna Tempura red tuna and avocado in tempura coating and a touch of teriyaki

41

59

Tiger Eye (5 pcs.) hot tempura roll wrapped with seaweed without rice, filled with salmon, sea bass, avocado,
sweet potato, tamago and asparagus with a touch of sweet chili sauce

41

Warm Tempura Sandwich (4 pcs.) salmon, salmon skin, sweet potato, and avocado coated with crispy
panko-tempura crust

45

Combo for Two 8 pcs: 2 sweet & sour
chicken, 2 chicken, 2 beef, 2 mushroom
Family Combination 12 pcs: 2 of each

79

Pumpkin and Sweet Potato

Veggie Combination 3 pcs: 1 of each

25

Mushroom Mix Shiitake, funghi
and champignon

Veggie Combination 6 pcs: 2 of each

46

* Combinations cannot be changed

Spinach, Peanuts and Garlic

Red Tuna cucumber and avocado coated in sesame 38

hot rolls fried in tempura

dim sum combination

dim sum

26

Spicy Tuna tuna in chili-mayonnaise, cucumber
and avocado coated in sesame and tempura chips 38

Selection of soft drinks, beers, and wines - ask the operator

brown rice rolls
Self Made Roll one fish and 2 additions/ no fish and 3 additions, seaweed outside or inside-out
fish: salmon/ salmon teriyaki/ red tuna/ sea bass along with: cucumber, avocado, oshinko, kanpyo,
tamago, shiitake, asparagus, tempura sweet potato, scallions, carrots, tofu tempura

! no delivery

vegetarian

8 pcs

39

קומבינציות סושי מיוחדות

ראשונות

8 pcs

מרק מיסו קוביות טופו ,אצות וואקמה ובצל ירוק

20

קומבינציית טוקיו ) 16יחידות(  4יח' בטטה קליפורניה 4 ,יח' סלמון אבוקדו 8 ,יח' אבוקדו מאקי

52

מרק טורי מיסו מרק מיסו עם אטריות ביצים ,גזר ,נבטים ונתחי חזה עוף בפנקו

36

קומבינציית ווג'י ) 24יחידות(  4יח' בטטה קליפורניה 4 ,יח' ווג'י רול 8 ,יח' קאפה מאקי 8 ,יח' טופו טמפורה

69

אדממה פולי סויה חמים עם מלח ים

22

קומבינציית גריל פרייד ) 16יחידות(  8יח' סלמון טמפורה 4 ,יח' סנדביץ‘ סלמון טמפורה 4 ,יח' סלמון גריל

90

הום פרייז קוביות תפוחי אדמה מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ'ילי טריאקי

24

קומבינציית ניגירי ) 12יחידות(  2יח' סלמון 2 ,יח' טונה 2 ,יח‘ דג לבן 2 ,יח' סיבס 2 ,יח' אבוקדו 2 ,יח' טמאגו

75

22

קומבינציית סאקאי ) 20יחידות(  4יח' ספייסי טונה 4 ,יח' סלמון סקין 8 ,יח' סאקה מאקי 4 ,יח' ניגירי :סלמון,
טונה ,סיבס וטמאגו

90

53

יקיטורי עוף ) 2יח'( שיפודי פרגית בגריל ברוטב טריאקי ושומשום

30

יקיטורי סלמון ) 2יח'( שיפודי סלמון בגריל ברוטב טריאקי ושומשום

36

קומבינציית טמפורה ) 20יחידות(  4יח' ספייסי טונה 4 ,יח' בטטה קליפורניה 8 ,יח' סלמון טמפורה,
 4יח' סנדביץ' סלמון

92

46

סלט וואקמה סלט אצות ים ומלפפונים על מצע אטריות זכוכית בתחמיץ סויה ושומשום
אגרול צמחוני /עוף ) 2יח'( גלילי בצק מטוגנים במילוי ירקות ,מוגש עם רוטב חמוץ מתוק מסורתי

!

special “sushi-rehavia” rolls

27/25

פטריות חמות בטמפורה עם נגיעות טריאקי

32

ירקות בטמפורה בטטה ,פלפלים ,חצילים ,בצל ,בצל ירוק ,פטריות ואספרגוס בטמפורה עם רוטב צ'ילי,
לימון וכוסברה

36

רצועות עוף אסייתיות בציפוי פנקו ושומשום עם רוטב צ'ילי מתוק

36

סנדביץ' באו אסייתי

קומבינציית סשימי ) 15יחידות(  3יח' סלמון 3 ,יח' טונה 3 ,יח' דג לבן 3 ,יח' סיבס 3 ,יח' טמאגו

לחמניות באו מאודות ·  2יחידות

באו בורגר יפני במילוי בורגר טחון במקום ,בצל ופטריות שמפיניון בטריאקי .מוגש עם קרם ווסאבי וסלט ירוק /הום פרייז

54

באו נתחי סינטה במילוי נתחי סינטה ,פטריות פורטובלו ובצל ירוק בקרם סויה-ג‘ינג'ר .מוגש עם סלט ירוק /הום פרייז

54

צ'יקן באו במילוי נתח עוף בגריל ,בצל ופטריות שמפיניון בטריאקי .מוגש עם קרם ווסאבי וסלט ירוק /הום פרייז

54

באו צמחוני במילוי טופו ,פטריות פורטובלו ,פטריות שמפיניון ,נבטים סיניים ובצל ירוק צרובים בקרם צ‘ילי.
מוגש עם סלט ירוק /הום פרייז

46

נודלס  -מוקפצים
שינוקי אודון נתחי בקר /טופו ואטריות אודון מוקפצים עם פטריות שינוקי ,גזר ,פטריות שמפיניון ,בצל ירוק,
ברוקולי ועלי תרד ברוטב סויה ג'ינג'ר
* אפשרות לסלמון בתוספת ₪ 8

58

האינדונזית נתחי בקר /עוף /טופו מוקפצים עם אטריות אודון ,פטריות שימאג'י ,פטריות שמפיניון ,בצל לבן,
בצל ירוק ועלי בייבי תרד ברוטב סאטה ,כוסברה וקרם קוקוס
* אפשרות לסלמון בתוספת ₪ 8

58

198

קומבינציית "סושי-ספיישל" ) 40יחידות(  8יח' סלמון גריל 4 ,יח' ריינבואו 4 ,יח' סלמון טריאקי,
 4יח' ספייסי סנדביץ' 8 ,יח' ספייסי טונה 6 ,יח' ניגירי 2 :יח’ סלמון 2 ,יח‘ טונה 2 ,יח‘ טמאגו 3 ,יח' סשימי סלמון,
 3יח' סשימי טונה

216

אורמאקי רול אינסייד אאוט עם אצה בפנים ואורז בחוץ ·  8יחידות

קאפה מאקי רול במילוי מלפפון

15

סלמון אבוקדו במעטפת שומשום קלוי

38

46

Smoked Salmon Special tempura tofu, salmon, avocado and carrots wrapped in smoked salmon

אבוקדו מאקי רול במילוי אבוקדו

19

אושינקו מאקי רול במילוי צנון יפני מוחמץ

18

ספייסי סלמון סלמון במיונז צ'ילי ואבוקדו בציפוי שומשום
ושבבי טמפורה

38

44

Philadelphia Roll smoked salmon, scallions and tofu spread coated in tempura chips

קנפיו מאקי רצועות דלעת כבושה מתקתקה

18

ספייסי טונה טונה במיונז צ'ילי ,מלפפון ואבוקדו בציפוי
שומשום ושבבי טמפורה

38

טונה אדומה מלפפון ואבוקדו במעטפת שומשום קלוי

38
32

הוסומאקי רול צר עם אצה בחוץ ·  8יחידות

טמאגו מאקי רול במילוי אומלט יפני

18

שיטאקה מאקי רול במילוי פטריות מבושלות
בסויה ומירין

18

אספרה מאקי רול במילוי אספרגוס

19

ווג'י רול מלפפון ,טמאגו ,קנפיו ואספרגוס במעטפת אבוקדו
עם נגיעות טריאקי ושומשום

סאקה מאקי רול במילוי סלמון

25

סוזוקי מאקי רול במילוי סיבס

22

סלמון סקין קריספי סלמון סקין ,קנפיו וטמאגו בציפוי
שבבי טמפורה עם נגיעות טריאקי

36

קליפורניה בטטה בטטה טמפורה ,אבוקדו וגזר בציפוי
שומשום ושבבי טמפורה

32

סלמון טריאקי סלמון מבושל בטריאקי ,אבוקדו ואספרגוס
במעטפת בטטה עם נגיעות טריאקי

38

sushi cone · 1 piece

טופו טמפורה מלפפון ,אבוקדו וטופו טמפורה במעטפת
בטטה עם נגיעות טריאקי

32

14

Veggie Cone with tamago, asparagus, avocado, carrots and cucumber

רול בהרכבה אישית דג אחד ושתי תוספות/
ללא דג עם שלוש תוספות
אפשרות לאצה בחוץ או אינסייד אאוט
דג :סלמון ,סלמון טריאקי ,טונה אדומה ,סיבס
תוספות :מלפפון ,אבוקדו ,אושינקו ,קנפיו ,טמאגו ,שיטאקה,
אספרגוס ,בטטה טמפורה ,בצל ירוק ,גזר ,טופו טמפורה

20

Salmon Skin Cone with avocado and cucumber

20

Salmon Avocado Cone

18

Spicy Tuna Cone with cucumber

38

24

Salmon Teriyaki Cone with avocado

24

)Salmon Tempura Cone with avocado and ikura (salmon roe

22

Sea Bass Tempura Cone with asparagus, cucumber and carrots

צ'יקן פרייד רייס נתחי עוף בטמפורה מוקפצים עם אורז ,תרד ,כרוב ,גזר ,ברוקולי ,בצל ירוק ,נבטים ונטפי
ביצים ברוטב סויה ,שום וג'ינג'ר

56

ביף שיטאקה נודלס מוקפצים עם רצועות בקר ,פטריות שיטאקה ,פטריות שמפיניון ,בצל ירוק ,בצל לבן
ותרד ברוטב שינטו יאקי

58

טוקיו נודלס נתחי עוף ,נתחי בקר וחזה אווז ,תרד ,כרוב ,גזר ,בצל ירוק ונבטים ברוטב טוקיו סטייל

58

הוט צ'ילי פאד-תאי רצועות בקר ,שבבי אטריות אורז ,נטפי ביצים ,בצל לבן ,פטריות שינוקי ,פטריות שמפיניון ,בצל ירוק,
עלי בייבי תרד ונבטים מוקפצים ברוטב פאד-תאי חריף
* אפשרות לסלמון בתוספת ₪ 8

דים-סאם

קומבינציות דים-סאם

יחידה בודדת ₪ 9 -

מוגש עם רוטב פונזו

עוף חמוץ מתוק )לא בהר חוצבים(

קומבינציה אישית  4יח‘ לבחירה

32

בקר וירקות )לא בהר חוצבים(

קומבינציה זוגית  8יח‘ 2 :עוף חמוץ מתוק,
 2עוף 2 ,בקר 2 ,פטריות

59

קומבינציה משפחתית  12יח‘ 2 :יח‘ מכל סוג

79

קומבינציה צמחונית  3יח‘ 1 :מכל סוג

25

קומבינציה צמחונית  6יח‘ 2 :יח‘ מכל סוג

46

עוף וירקות )לא בהר חוצבים(
תרד ,בוטנים ושום
דלעת ובטטה
מיקס פטריות
שיטאקה ,פונגס ושמפניון

ווג'י פוטומאקי טמאגו ,קנפיו ,בטטה טמפורה,
מלפפון ואבוקדו

28

סלמון פוטומאקי סלמון ,סלמון סקין,
מלפפון ואבוקדו

34

ספייסי טונה פוטומאקי ספייסי טונה אדומה,
מלפפון ואבוקדו

34

רולים ”סושי-רחביה“ מיוחדים

56

* לא ניתן לשנות את המבחר בקומבינציות

עיקריות

סלמון גריל סלמון סקין ,בטטה טמפורה ,אספרגוס וטמאגו במעטפת סלמון מוקרם במיונז צ'ילי וטריאקי בגריל

48

סאקי יוזו רול טונה אדומה ,אספרגוס ,מלפפון ופטריות שיטאקה במעטפת סלמון כבוש בטריאקי וקרם יוזו

49

רול טרטר סלמון סלמון ,אבוקדו ואספרגוס ברוטב איולי ווסאבי ,במעטפת טונה אדומה וילוטייל עם נגיעות טריאקי

53

אבי טמפורה סורימי בטמפורה ,עירית ,בטטה ואבוקדו בציפוי טוביקו

46

מאגורו מיסו רול אבוקדו ,מלפפון ואספרגוס במעטפת טונה איולי-מיסו וטוגרשי

46

סאקה יאקי רול סלמון סקין ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק במעטפת סלמון צרוב ואיולי-ווסאבי

48

ריינבואו בטטה טמפורה ,מלפפון וגזר במעטפת סלמון ,טונה ,דג לבן ואבוקדו

46

14

39

Red Tuna

14

Neruto Sashimi special roll of salmon,
tuna and yellowtail wrapped in cucumber with
ikura (salmon roe) and ponzu sauce

Tamago Nigiri

22

Salmon Nigiri

22

Sea Bass Nigiri

22

Tuna Nigiri

יוזו דג לבן ,פרוסות לימון דקיקות ,אספרגוס ,מלפפון וגזר במעטפת בצל ירוק

45

22

Spicy Salmon Nigiri wrapped in cucumber

ספיישל ווג'י אבוקדו ,בטטה טמפורה ,שיטאקה ,אספרגוס ומלפפון במעטפת דף סויה ירוק

42

22

Spicy Tuna Nigiri wrapped in cucumber

סאן שיין רול ספייסי טונה ,סיבס ,אושינקו ,מלפפון וגזר במעטפת דף סויה צהוב

44

24

)Ikura Nigiri (Salmon Roe

אלסקה רול סלמון מעושן ,גזר ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה

44

ספיישל סלמון מעושן טופו טמפורה ,סלמון טרי ,אבוקדו וגזר במעטפת סלמון מעושן

46

פילדלפיה רול סלמון מעושן ,בצל ירוק וממרח טופו בציפוי שבבי טמפורה

39

44

רולים בטמפורה

 8יחידות · מוגש חם

ווג'י טמפורה טמאגו ,קנפיו ,בטטה טמפורה ואספרגוס בציפוי טמפורה עם נגיעות טריאקי

37

סלמון טמפורה סלמון ואבוקדו בציפוי טמפורה עם נגיעות טריאקי

41

צ'יקן אוסקה סטייק פרגית בגריל מוברש בטריאקי על מצע פטריות שינוקי ,פטריות שמפיניון ,נבטים ובצל ירוק מוקפצים
בקרם סויה ג'ינג'ר ומוגשים על אורז לבן

69

מבחר משקאות קלים ,בירות ויינות  -שאל את הטלפן

! לא במשלוחים

2 pcs

Avocado Nigiri

סנדביץ' בטמפורה )חם( ) 4יחידות( סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובטטה בציפוי פנקו-טמפורה קריספי

רולים אינסייד אאוט מאורז מלא

 8יחידות

רול בהרכבה אישית דג אחד ושתי תוספות /ללא דג עם שלוש תוספות .אפשרות לאצה בחוץ או אינסייד אאוט
דג :סלמון ,סלמון טריאקי ,טונה אדומה ,סיבס
תוספות :מלפפון ,אבוקדו ,אושינקו ,קנפיו ,טמאגו ,שיטאקה ,אספרגוס ,בטטה טמפורה ,בצל ירוק ,גזר ,טופו טמפורה

צמחוני

sashimi

nigiri sushi

28

45

סלט קריספי סלמון רצועות סלמון בציפוי פריך ,עגבניות שרי ,מלפפון ,גזר ,נבטיים סיניים וחסה אייסברג בויניגרט ליים כוסברה

temaki

Sea Bass

41

54

45

Warm Tempura Sandwich salmon, salmon skin, sweet potato, and avocado coated with crispy panko-tempura crust

34

סלמון טפניאקי פילה סלמון בגריל מוברש בטריאקי על מצע שעועית ירוקה ,ברוקולי ,בצל ירוק ועלי תרד מוקפצים בטריאקי
ומוגשים על אורז לבן

54

39

Spicy Tuna Sandwich spicy tuna, tempura sweet potato and avocado coated in tempura chips

Salmon

86

סלטים

39

Salmon Sandwich salmon, salmon skin, avocado and tempura sweet potato coated in tempura chips and
a touch of teriyaki

rice mounds with raw fish or vegetable on top

טונה טמפורה טונה אדומה ואבוקדו בציפוי טמפורה עם נגיעות טריאקי

סלט סורימי טמפורה סורימי בטמפורה ,מיקס עלים ירוקים ,מלפפון ,גזר ,נבטים ,עגבניות שרי ושבבי אורז קריספיים
בויניגרט יוזו כוסברה
אופציה לתוספת אחרת :עוף /טופו בטמפורה /בגריל

35

sushi sandwich

Veggie Sandwich avocado, tamago and tempura sweet potato coated in tempura chips and a touch of teriyaki

pieces of raw fish · 4 pcs

טייגר איי ) 5יחידות( רול חם בטמפורה עטוף באצה ללא אורז במילוי סלמון ,סיבס ,אבוקדו ,בטטה טמפורה ,טמאגו
ואספרגוס עם רוטב צ'ילי מתוק

מוגשים עם צ'יפס בטטה ורוטב איולי צ'ילי
! פיש אנד צ'יפס נתחי סלמון ויילוטייל בטמפורה
דים-סאם

rice triangles · 4 pcs

 8יחידות

41

78

45

Yuzo white fish, thin slices of lemon, cucumber, carrots and asparagus wrapped in scallions

44

פוטומאקי רול רחב עם אצה בחוץ ·  5יחידות

פאד-תאי קווסאן סטייל בקר /עוף /טופו מוקפצים עם אטריות אורז רחבות ,בצל לבן ,פטריות שמפיניון ,פטריות שימאג'י,
שעועית ירוקה ,גזר ,נבטים ,בייבי תרד ונטפי ביצים ברוטב תאילנדי מסורתי ושבבי בוטנים

46

Rainbow tempura sweet potato, cucumber and carrots wrapped in salmon, tuna,
white fish and avocado

Alaska Roll smoked salmon, carrots and avocado coated in tempura chips

צ'יקן סייגון נתחי עוף בטמפורה ,שעועית ירוקה ,אגוזי קשיו ,גזר ,בצל ירוק ונבטים ברוטב סויה ,צ'ילי וג'ינג'ר
על מצע אורז מאודה

56

48

רולים סושי

56

ווג'י פאד-תאי קוביות טופו בגריל /בטמפורה מוקפצות עם אטריות אורז ,כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,נבטים ,בוטנים ונטפי ביצים
ברוטב פאד-תאי מסורתי

Saka Yaki Roll salmon skin, avocado, cucumber and scallions wrapped in seared salmon
and aioli-wassabi

42

26

52

Maguro Miso Roll avocado, cucumber and asparagus wrapped in tuna aioli-miso and togarashi

44

טאקה מאקי רול במילוי טונה אדומה

צ'יקן פאד-תאי נתחי עוף בגריל /בטמפורה מוקפצים עם אטריות אורז ,כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,נבטים ,בוטנים ונטפי ביצים
ברוטב פאד-תאי מסורתי

Ebi Tempura Roll tempura surimi, chives, tempura sweet potato, and avocado,
coated with Tobiko caviar

Sunshine Roll spicy tuna, sea bass, oshinko, cucumber and carrots wrapped in yellow soy sheet

ספייסי טאקה מאקי רול במילוי טונה אדומה
במיונז צ'ילי

56

Salmon Tartar Roll salmon, avocado, and asparagus in aioli-wasabi, wrapped with red tuna
and yellowtail with a touch of teriyaki

Special Veggie avocado, tempura sweet potato, shiitake, asparagus and cucumber wrapped
in green soy sheet

26

פאד-תאי

49

Sake Yuzo Roll red tuna, asparagus, cucumber, and Shiitake mushrooms with salmon pickled
in teriyaki and yuzo cream wrap

46

88

קומבינציית "סושי רחביה" ) 32יחידות(  4יח' יוזו 4 ,יח' ריינבואו 4 ,יח' סלמון טריאקי 4 ,יח' ספייסי
סנדביץ' 8 ,יח' נגי המאצ'י מאקי 4 ,יח' ניגירי :סלמון ,טונה ,סיבס וטמאגו 4 ,יח' סשימי סלמון

48

Salmon Grill salmon skin, tempura sweet potato, asparagus and tamago wrapped in grilled salmon
and creamed with chili mayonnaise and teriyaki

39

טאמקי

קונוס אצה במילוי אורז ותוספות · יחידה אחת

קונוס צמחוני עם טמאגו ,אספרגוס ,אבוקדו ,גזר ומלפפון

14

קונוס סלמון סקין עם אבוקדו ומלפפון

20

קונוס סלמון אבוקדו

20

קונוס ספייסי טונה עם מלפפון

18

קונוס סלמון טריאקי עם אבוקדו

24

קונוס סלמון טמפורה עם אבוקדו ואיקורה )ביצי סלמון(

24

קונוס סיבס טמפורה עם אספרגוס ,מלפפון וגזר

22

ניגירי

אצבעות אורז עם נתח דג נא או ירק ·  2יחידות

ניגירי אבוקדו

14

סשימי

נתחי דג נא ·  4יחידות

סלמון

34

ניגירי טמאגו

14

סיבס

28

משולשי אורז ·  4יחידות

ניגירי סלמון

22

טונה אדומה

39

ניגירי סיבס

22

ווג'י סנדביץ' אבוקדו ,טמאגו ובטטה טמפורה בציפוי שבבי טמפורה ונגיעות טריאקי

35

ניגירי טונה

22

סלמון סנדביץ' סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובטטה טמפורה בציפוי שבבי טמפורה ונגיעות טריאקי

39

ניגירי ספייסי סלמון במעטפת מלפפון

22

סשימי נרוטו רול מיוחד של טונה ,סלמון ודג
לבן במעטפת מלפפון ובתוספת איקורה )ביצי סלמון(
ברוטב פונזו

39

ספייסי סנדביץ' ספייסי טונה ,אבוקדו ובטטה טמפורה בציפוי שבבי טמפורה

39

ניגירי ספייסי טונה במעטפת מלפפון

22

סנדביץ' בטמפורה )חם( סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובטטה בציפוי פנקו-טמפורה קריספי

45

ניגירי איקורה )ביצי סלמון(

24

סושי סנדביץ‘

