
סושי 
רולים מחנה יהודה [8 יח׳]

28 סביח // אצבעות חצילים מטוגנות, ביצה קשה ואבוקדו במעטפת חציל וטחינת יוזו 
תוספת טונה אדומה 10 ₪ 

28 פלאפל // מלפפון, אצבעות תפו"א, בצל ירוק וגמבה אדומה בציפוי שבבי פלאפל עם טחינת וואסבי 

חריימה // סלמון אפוי ברוטב חריימה, בצל ירוק, רצועות גמבה אדומה בציפוי
38 פלפל אדום קלוי ונגיעות רוטב חריימה 

רולים סטריט מרקט [8 יח׳]

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

36 אלסקה רול // סלמון מעושן, גזר ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה 

טרטר סלמון רול // סלמון, אבוקדו ואספרגוס ברוטב איולי וואסבי, במעטפת טונה אדומה
54 וילוטייל עם נגיעות טריאקי 

36 סלמון אבוקדו // במעטפת שומשום קלוי 

34 ספייסי טונה // טונה במיונז צ'ילי, מלפפון ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה ובצל ירוק 

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

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

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

סלמון גריל // סלמון סקין, בטטה טמפורה, אספרגוס וטמאגו במעטפת סלמון מוקרם
48 במיונז צ'ילי וטריאקי בגריל 
44 פילדלפיה רול // סלמון מעושן, בצל ירוק וממרח טופו בציפוי שבבי טמפורה 

34 ספייסי סלמון // סלמון במיונז צ'ילי עם אבוקדו בציפוי שומשום ושבבי טמפורה 

הרכבה אישית // דג אחד ושתי תוספות / ללא דג עם שלוש תוספות 
אפשרות לאצה בחוץ או אינסייד אאוט. דג: סלמון, טונה, סיבס, ספייסי טונה, סלמון טריאקי 

32/38 ירקות: אבוקדו, מלפפון, אספרגוס, טמאגו, שיטאקה, גזר, בצל ירוק, בטטה טמפורה, טופו טמפורה  

רולים חמים מטוגנים בטמפורה [8 יח׳]

36 ווג'י טמפורה // טמאגו, בטטה בטמפורה, ואספרגוס בציפוי טמפורה 

36 סלמון טמפורה // סלמון ואבוקדו בציפוי טמפורה עם נגיעות טריאקי 

סנדוויץ' טמפורה [4 יח'] // סלמון, סלמון סקין, אבוקדו ובטטה
 39 בציפוי פנקו טמפורה קריספי עם נגיעות קרם צ'ילי 

20/16 רולים מאקי [אצה בחוץ // 8 יח'] צמחוני / דג 
סלמון, טונה, סיבס, ספייסי טונה, סלמון טריאקי, אבוקדו, מלפפון, בטטה, טמאגו,

אספרגוס, שיטאקה, גזר, חציל בטמפורה

סשימי [נתחי דג נא // 4 יח'] 

30 סלמון, סיבס, טונה אדומה 

ניגירי [אצבעות אורז עם נתח דג נא או ירק // 2 יח'] 

סלמון, סיבס, טונה אדומה, אבוקדו, טמאגו  24/14
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1 יח'

אגרולים

18  10 אגרול עוף עם ירקות 

 18  10 אגרול בקר עם ירקות 

אגרול ירקות [נבטים, כרוב, 
15  8 גזר ואטריות שעועית] 

15  8 אגרול ירקות חריף 

רטבים חמוץ מתוק, צ'ילי כוסברה, 
ברביקיו קוריאני, טריאקי

2 יח'

סנדוויץ'באן אסייאתי

באן בורגר טחון במקום, ספייסי מיונז, 
46 חסה, עגבנייה ובצל מטוגן 

צ'יקן באן רצועות פרגית בגריל
צרובות עם בצל בתיבול מחנה-יהודה,

46 טחינה-יוזו, מלפפון ופיטרוזיליה 

ווג'י באן טופו בפלאנצ'ה פטריות 
שמפיניון, נבטים סינים, 

38 בצל ירוק בקרם צ'ילי 

אסאדו באן נתחי אסאדו בבישול איטי 
ברוטב ברביקיו קוריאני, ספייסי

48 מיונז ורצועות גמבה 

לאוס באן בורגר טחון במקום
עם קארי אדום, ספייסי מיונז, חסה,

46 עגבנייה ובצל מטוגן 

// לחמניות אסיאתיות אווריריות באידוי חם
[2 יח'] מוגש בליווי הום פרייז

כשר
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אדממה
18 עם מלח גס ולימון 

הום פרייז
קוביות תפוחי אדמה קריספיות

22 מטוגנות ברוטב צ'ילי טריאקי 

פטריות בטמפורה
פטריות חמות בטמפורה

24 ברוטב טריאקי 

שתיה
שתיה קלה

10 מוגזים / אייס טי 
22/10 סן פלגרינו 
10 מים מינרליים 
10 סודה סינגה 

אלכוהול
19 כוס ייו לבן / אדום 
24/12 ערק צ'ייסר / שוט  
וייסקי ג'יימסון   24/12
24/12 קמפרי  
24/12 וודקה סמירנוף 
40/20 ואן גוך אסאי  

וודקה/ ערק/ וויסקי/ קמפרי
36 עם תוספת משקה קל 

בירות בקבוק
28 אתניקה // בירת רחוב ישראלית אסיאתית 
35/28 סינגה [330 / 630 מ"ל] 
28 אסאי 
28 ספורו 
28 צ'אנג  
קירין  28
לאו  28
גולדסטאר  24
היינקן  26

בירה חבית 
היינקן  33/27
35/29 סינגה 
115 סינגה 2 ליטר 
160 סינגה 3 ליטר 
30/25 גולדסטאר 
גולדסטאר אנפילטרד  31/26

סאקה וצ'ויה
סאקה קטן [180 מ"ל]  22
צ'ויה אישית  15

שתיה חמה
קנקן תה  15

דים סאם  // כיסוני בצק ממולאים באידוי חם [1 יח׳]
7 אווז חזה אווז וירקות  
7 עוף ספייסי חזה עוף וירקות בתיבול שוק  
7 בקר בקר וירקות  
7 עוף חזה עוף וירקות  
7 עוף חמוץ מתוק עוף וירקות ברוטב חמוץ מתוק  
6 מיקס פטריות שמפיניון, פורטובלו ושיטאקה  
6 תרד שום ובוטנים  
6 בטטה שום וכוסברה  
6 ירקות שורש קישוא, תרד, גזר, חציל, גמבה ובצל ירוק  

50/35/18 קומבינציות דים סאם  3 / 6 / 9 יח' 

מרקים
מרק ראמן קערה גדולה של מרק סומו יפני על בסיס ציר עוף מוגש עם אטריות ראמן, ביצה חצי רכה, 

50/46/42 רצועות בקר / חזה עוף צלוי / טופו צלוי ושלל ירקות 

מרק לקסה מרק תאילנדי מסורתי על בסיס קארי צהוב וחלב קוקוס. מוגש עם אטריות שעועית,
45/42 מיקס פטריות, כוסברה, קריספי למון גראס וחזה עוף צרוב / טופו צרוב  

25 מרק כתומים אסייאתי ירקות כתומים בניחוח אסייאתי, ג׳ינג׳ר, למון גראס וקרם קוקוס  

קויו //  כיסונים מאודים מבצק אורז [1 יח׳]
7 קויו ירקות תרד, קישואים, ברוקולי, גזר ובצל ירוק 
7 קויו בטטה בטטה וכוסברה 
7 קויו עוף חזה עוף וירקות 

25 סמוסה //  כיסוני בצק פריכים במילוי חומוס, תפוחי אדמה ואפונה בתיבול הודי מסורתי [3 יח'] 

מתוקים מהמזרח 
טפיוקה // כדורי טפיוקה בקרם קוקוס

ולמון גראס מוגשים עם פירות העונה
18 ושבבי קוקוס 

שיפודי
יקיטורי

// 2 יח' לבחירה

ספיישל ווינגס
כנפיים // חצי ק"ג

צמחוני   ·        חריף

יקיטורי פרגיות 
32 בטריאקי ובצל ירוק 

בננה לוטי
קינוח רחוב תאילנדי מסורתי עשוי מבצק צרוב

על הפלנצ'ה במילוי בננות ברוטב קרם קוקוס
24 לוטוס למון גראס ושבבי קוקוס 

בנגקוק ווינגס דלי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב
38 ברביקיו קוריאני ובצל ירוק 

טוקיו ווינגס דלי כנפיים מטוגנות ומוקפצות בצ'ילי
38 טריאקי ותערובת שומשום 



toppings

add-ins
FISH&

קריספי שערות
בטטה צבעוניות

מיקס שומשום
לבן ושחור

קריספי בצלצלי
שאלוט

קריספי שום,
ג'ינג'ר ואצות נורי

אספרגוס אצות ווקאמה כרוב סגול בטטה צבעונית פטריות שיטאקהסלק צהובכרובבטטה

בצל ירוק בצל  גזר  מלפפון אבוקדו 

אושינקוקנפיונבטיםפולי סויה טמאגו  בטטה טמפורהחציל מטוגן

#2: בוחרים תוספות

#3: בוחרים תוספת / דגים / בשר / עוף

#5: בוחרים טופינג

פטריות פורטובלו
בגריל  // 8 ₪

טופו  // 8 ₪

סלמון מעושן // 16 ₪

טמאגו חביתה יפנית
₪ 8 // 

ריינבאוו // 16 ₪ דג לבן // 14 ₪טונה אדומה // 14 ₪סלמון // 14 ₪

טריאקי  //  ספייסי מיונז  //   צ'ילי מתוק  //   צ'ילי חריף  //   מיונז וואסבי  //   פונזו  //   סויה-ג'ינג'ר  //   קרם יוזו#4: בוחרים רוטב

[sticky rice] לבן  //  מלא  //  סלק אדום#1: בוחרים אורז סושי

בצל 

פטריות

סלמון טריאקי [מבושל]
₪ 16 // 

פופקורן סלמון בטמפורהעוף קוריאני // 14 ₪בקר מלזי // 14 ₪
₪ 14 //

Chirashi Sushi, or "Scattered Sushi", 
is a bowl of sushi rice topped with a 
variety of raw fish and vegetables.

טונה אדומה, אורז, בטטה צבעונית, בצל
48₪ירוק, כרוב סגול, סלק צהוב וקרם פונזו

סלמון, אורז, אבוקדו, מלפפון, גזר
44₪צבעוני, אצות וואקמה וקרם יוזו

סלמון טריאקי, אורז, בצל ירוק,
נבטים, אבוקדו, בטטה צבעונית

44₪וכרוב סגול בזילוף טריאקי

פופקורן סלמון בטמפורה, אורז,
גזר צבעוני, פולי סויה, אבוקדו,
פלפל חלפניו, פטריות שיטאקה

44₪ונבטים בקרם צ'ילי

סלמון מעושן, אורז, ממרח טופו,
46₪בטטה סגולה, גזר צבעוני ומלפפון

אורז, טמאגו, אספרגוס ,אצות וואקמה, אבוקדו,
42₪פטריות שיטאקה, פולי סויה וקרם סויה ג'ינג'ר

ריינבאוו טונה אדומה, סלמון ודג לבן,
אורז, גזר צבעוני, כרוב סגול, אצות

48₪וואקמה, בטטה ומלפפון בקרם פונזו

בקר מלזי, אורז, גזר צבעוני, כרוב
לבן, סלק צהוב, פטריות פורטובלו

46₪בגריל, בצל ירוק ופלפלי חלפניו

עוף קוריאני, אורז, בצלצלי שאלוט, אבוקדו,
42₪נבטים, כרוב סגול, מלפפון ובטטה צבעונית

פטריות פורטובלו בגריל במרינדת אונאגי, אורז, 
42₪אספרגוס, סלק צהוב, טמאגו ונבטים בקרם צ'ילי

צ'יראשי: המלצות השף

דג / בשר / עוף +
אורז + 4 תוספות +

49₪טופינג
אורז + 5 תוספות +

45₪טופינג
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