תפריט ארוחה – מספר עסקה 1077568

הארוחה הזוגית כוללת:
מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן.
סלט  1לבחירה למרכז השולחן.
מנה עיקרית  1לבחירה לכל סועד.
בקבוק שתייה קלה קטן לבחירה לכל סועד.
קינוח  1למרכז השולחן.

תפריט הארוחה:
מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן:
קימצ'י  -כרוב ,גזר ,צנונית ,קולורבי ,מלפפון ,שומשום קלוי.
ניגירי אומקסה  -סלמון צרוב ,טונה ,דניס ,אבוקדו ,אורז ( 4יחידות).
פיצה סלמון צרוב  -סלמון צרוב ,איולי יוזו ,פלפל צ'ילי ,עלי בייבי ,פרמז'ן.
פוקה  -סלמון נא ,טונה אדומה ,אבוקדו מלפפון ,אורז ,נורי טוביקו שחור ,שומשום קלוי.
טרטר סלמון  -סלמון נא ,אבוקדו ,בצל ירוק ,טריאקי ,חמאת תפוז.
צ'יקן פופס  -רצועות עוף ,ציפוי תירס קראנץ' ,איולי חלפיניו.
מרק מיסו  -אצות וואקמה ,טופו ,פטריות ,בצל ירוק.
אגרול ירקות ( 2יח')  -רוטב חמוץ מתוק ,טריאקי.
קריספי סושי רייס  -אורז קריספי ,סלמון צרוב ,אבוקדו ,ספייסי טריאקי ,בטטה קריספי ,שומשום קלוי,
בצל ירוק.
צ'יפס אמריקאי.

סלט  1לבחירה למרכז השולחן:
סלט וואקמה (טבעוני)  -אצות וואקמה ,אטריות שעועית ,מלפפון ,טופו ,רוטב פונזו ,שמן שומשום,
טריאקי ,שומשום קלוי.
סלט נבטים (טבעוני)  -נבטים ,צנונית ,נענע ,כוסברה ,בצל סגול ,פלפל צ'ילי ,רוטב אסייתי ,בצלי
שאלוטס ,שומשום קלוי.
סלט סלמון מקורמל  -גזר ,מלפפון ,עלי בייבי ,מיקס בצלים ,סלמון ,אבוקדו ,רוטב אסייתי מקורמל.

מנה עיקרית  1לבחירה לכל סועד:
מאקי סלמון ואבוקדו  -רול צר ,אצה בחוץ.
מאקי טונה ואספרגוס  -רול צר ,אצה בחוץ.
סשימי דג טרי  -משתנה.
מיזו רול  -סלמון אפוי ,אבוקדו ,בטטה ,מעטפת סלמון צרוב ,שבבי פאנקו ,בטטה קריספי.
רול מיסה  -סלמון נא ,אבוקדו ,מעטפת סלמון צרוב ,קרם קיסר ,טריאקי ,שקדים קלויים.
הסמוראי  -סלמון נא ,מלפפון ,אבוקדו ,קראנץ' גאודה ,גאודה צרובה ,צ'ילי אדום.
קינג רול  -סלמון נא ,אבוקדו ,בטטה ,מעטפת סלמון צרוב ,טריאקי ,ספייסי מיונז ,קריספי בטטה.
פילדלפיה רול  -סלמון נא ,קרים צ'יז ,מלפפון ,מעטפת סלמון צרוב ,שמנת בטמפורה.
סאן & מון -סלמון נא ,אבוקדו ,מלפפון ,בצל ירוק ,מעפטת סלמון נא ,עירית קצוצה ,בוטנים חריפים.
סלמון סאקורה  -טטאקי סלמון ,קראנץ' תפו"א ,אבוקדו ,אספרגוס ,קצח ,איולי.
יין & יאנג  -סלמון נא ,טונה נאה ,אבוקדו ,בטטה ,שבבי פנקו.
סלמון קראנץ'  -סלמון אפוי ,עירית ,בטטה ,אבוקדו ,שומשום קלוי ,שבבי בטטה ,טריאקי ,ספייסי
מיונז.
קרייזי רול  -סלמון אפוי ,אבוקדו ,מלפפון ,אספרגוס ,טרטר טונה ,צ'יפס סגול ,טריאקי ,איולי.
קשת בענן רול  -בטטה ,אבוקדו ,בצל ירוק ,מלפפון ,מעטפת סלמון ,טונה נאה ,דג לבן נא ,טריאקי,
טמפורה.
ספייסי טונה (חריף)  -טונה קצוצה חריפה ,מלפפון ,בטטה ,מעטפת טונה טרייה ,טריאקי ,איולי,
טוביקו שחור.
סלמון סגול  -ספייסי סלמון ,אבוקדו ,אספרגוס ,סלמון נא ,צ'יפס סגול ,ספייסי מיונז.
דניס מרענן (חריף)  -דניס ,עירית ,אבוקדו ,עלי בייבי ,מעטפת דניס ,צ'ילי חריף ,רוטב יוזו ,טוביקו
שחור.
סיונארה  -סלמון נא ,עלי בייבי ,שיטאקי ,סלמון צרוב ,איולי סרירצ'ה ,שקדים.
באנו רול  -טונה אדומה ,אבוקדו ,מלפפון ,בצל ירוק ,איולי יוזו ,מעטפת סלמון נא ,צ'יפס סגול,
טמפורה ,שומשום קלוי.
צ׳יז רול  -קרים צ׳יז  ,בטטה ,שיטאקי ואבוקדו בציפוי טמפורה ופנקו.
דאבל בטטה  -בטטה ,אבוקדו ומלפפון .עטוף באבוקדו ושבבי בטטה קריספי.
וג׳י טוקיו  -אבוקדו ,מלפפון וקנפיו ,מצופה עירית קצוצה.
טוקיו (חריף)  -בטטה עירית מלפפון וטמאגו עטוף שבבי טמפורה ספייסי מיונז וצ׳ילי בוטנים.
מאקי גינה ירוקה  -מלפפון ואבוקדו.
מאקי כתום  -בטטה וגזר.
מאקי סלמון  -סלמון נא ואבוקדו.

מאקי טונה  -טונה אדומה ובטטה.
ספיישל ניגירי סלמון צרוב  -איולי ,חלפיניו ,טריאקי וספייסי בוטנים.
טונה קראנץ'  -טונה אדומה ,מיונז ,וואסבי ,שבבי טמפורה.
הדג הלבן  -דניס ,לימון ,טוביקו שחור.
ניגירי קראנץ' גאודה  -סלמון נא ,גאודה בטמפורה וטריאקי הדרים.
טייפון רול (רול מטוגן)  -סלמון נא ,אבוקדו ,בטטה ,עירית ,שבבי צ'יפס סגול.
אומאמי רול (רול מטוגן)  -סלמון נא אבוקדו ,אושינקו ובצל ירוק ,בעיטור בטטה קריספי וטריאקי.
סנדוויץ' קריספי (רול מטוגן)  -סלמון נא ,בטטה ,שיטאקי ,עירית.
סלמון קריספי (רול מטוגן)  -סלמון אפוי ,אבוקדו ,בטטה ,טריאקי.

מוקפצים
הולה פאד סי יו  -אטריות אורז רחבות ,קארי צהוב ,מיקס פטריות ,אספרגוס ,כרוב ,בזיליקום ,פלח
לימון ,נבטים .טופו  /בקר  /עוף  /סלמון בתוספת .₪ 8
קרייזי ווק  -אטריות ביצים ,כרוב ,גזר ,פטריות ,מיקס בצלים ,נבטים ,בוטנים גרוסים ,רוטב אסייתי.
טופו  /בקר  /עוף  /סלמון בתוספת .₪ 8

קינוח  1למרכז השולחן:
קרם ברולה.

בקבוק שתייה קלה קטן ממשפחת קוקה קולה לבחירה לכל סועד.

