
  

  

 1083490מספר עסקה  –תפריט ארוחה 

 
 :הארוחה הזוגית כוללת 

 .מנת פתיחה לבחירה למרכז השולחן

 .רול סושי לבחירה לכל סועד

 .קינוח לבחירה למרכז השולחן 

 .ועדבקבוק שתייה לבחירה לכל ס 

 

 ה תפריט הארוח

 :מנת פתיחה לבחירה למרכז השולחן

 .קשיו, חמוציות ובצל ירוק ברוטב יפני  סלמון אפוי/נא, כרוב לבן , כרוב אדום, גזר, נבטים, -  סלט יפני

 .וקריספי בטטה ברוטב סויה מתוקה מלפפון, גזר, אבוקדו, בטטה, עלי בייבי,-  סלט קריספי 

 .פיש אנד צ'יפס

 .פטריות שמפניון, טמפורה בייתית ברוטב איולי טריאקי -  פטריות בטמפורה

 .כרובית מטוגנת בטמפורה, איולי שום וצ'ילי מתוק-  כרובית בטמפורה 

 .מקלות גאודה בציפוי טמפורה-  מקלות גאודה 

 .ירקות מאודים ומטוגנים-  אגרול צמחוני

 .פלים כרוב, גזר, מלפפון ופל-  חמוצים אסייאתיים )גדול( 

 

 :רול סושי לבחירה לכל סועד 

EINSIDE OUT CALIFORNIAN STYL 

 - Rainbow סלמון נא, אבוקדו, מלפפון, בצל ירוק, עטוף בטטה, אבוקדו,טונה וסלמון. 

 - Burléeשמנת עטוף סלמון מקורמל ושקדים  אבוקדו, בצל ירוק, מלפפון וגבינת. 

 - Special B&W,סלמון נא ברוטב פונזו ומעל סלט  אבוקדו, מלפפון, בטטה. 

 - Cheese roll ,ובטטה עטוף אבוקדו  סלמון אפוי, גבינת שמנת. 

 - Crazy Salmon  סלמון נא, אבוקדו, בטטה עטוף שבבי טמפורה, עירית ושומשום ,סלמון צרוב, קריספי

 .בטטה, ספייסי מיונז וטריאקי

 - Red,עטוף טונה ועירית טונה, אבוקדו, מלפפון. 

 - Pachango סלמון וצ'ילי צרובים  וקדו, בצל ירוק, מלפפון, עטוף אב. 

 - Smokyשמנת עטוף סלמון מעושן אבוקדו, בצל ירוק, מלפפון וגבינת. 

 - Tokyo קריספי ועירית סלמון צרוב, ספייסי מיונז וטריאקי,  ספייסי טונה, אבוקדו ומלפפון עטוף. 

 - Candy Roll ,ופקאן מסוכר   ציפוי אבוקדו גבינת שמנת, סלמון נא, בטטה. 

 - Skippyסלמון אפוי, חמאת בוטנים, בטטה עטוף שבבי טמפורה. 

 - White,עירית   ספייסי מיונז וטריאקי,  קריספי בטטה, שבבי טמפורה, דניס, אבוקדו, מלפפון, עטוף דניס

 .ושומשום

 - Burlée Vegi מקורמלת ושקדים  וגבינת שמנת עטוף בטטה אבוקדו, בצל ירוק, מלפפון. 

 - Fire בציפוי סלמון צרוב, סריראצה וקריספי בטטה  ספייסי טונה, אבוקדו, אספרגוס. 

 - Mayo Beets ,ספייסי מיונז וסריראצה ,בצל ירוק, אבוקדו, עטוף סלק  גבינת שמנת, סלמון בטמפורה. 

 - Crazy Vegiעטוף אבוקדו, ספייסי מיונז וטריאקי, קריספי ועירית מלפפון, טמגו, בטטה וקנפיו. 

 

CSIDE OUT CLASSIIN 

 - Salmon Tampuraסלמון נא ואבוקדו, עטוף שבבי טמפורה. 

 - Simply סלמון אפוי, מלפפון בציפוי אבוקדו. 

 - Zooma ,עטוף קריספי בטטה וטריאקי  טופו מטוגן, אבוקדו, מלפפון ושיטאקי. 

 - Zamami ,מלפפון, בציפוי שומשום סלט טונה, אבוקדו. 

 - Batata Out עטוף בטטה ,מלפפון, אבוקדו, טמגו, קנפיו. 

 - Second Floor ומעל ספייסי טונה בציפוי טמפורה אבוקדו, מלפפון ,ספייסי סלמון. 

 - Vegi Roll וקנפיו, עטוף בטטה אבוקדו, בטטה, טמגו. 



  

 - Breakfast ומלפפון עטוף סלמון מעושן  טמגו, גבינת שמנת, אבוקדו. 

 - Crispy Salmon,ואבוקדו עטוף קריספי בטטה מלפפון, בצל ירוק סלמון נא. 

 - Tamago Roll ,אספרגוס, עטוף אבוקדו  שיטאקי, טמגו, מלפפון. 

 - Tampura Roll דניס ואספרגוס בטמפורה, אבוקדו בציפוי עירית ושומשום. 

 - Spicy Roll,אבוקדו, מלפפון, בציפוי שומשום ספייסי טונה/סלמון. 

 

DFRIE 

 - Hot Cheese בצל ירוק ואבוקדו ן נא, גבינת שמנת,סלמו. 

 - Hot Red טונה אדומה, אבוקדו מלפפון. 

 - Hot Salmonסלמון אפוי, אבוקדו, בטטה. 

 - Maki Gaudaאספרגוס וגבינת גאודה בטמפורה. 

 - Sandwich Crazy Salmon  סלמון אפוי, אבוקדו, בטטה ומעל קריספי בטטה, טמפורה, ספייסי מיונז

 .וטריאקי 

 - iFuraסלמון נא, אבוקדו, בטטה, גאודה וקנפיו, אצה בחוץ מטוגן בטמפורה. 

 - Hurricanסלמון אפוי, בטטה, מלפפון ומעל סלט אבוקדו. 

 - Hot Tuna Grill,מלפפון ובצל ירוק סלט טונה, אבוקדו. 

 

IFUTOMAK 

 - Kani ,מלפפון, בטטה וטמגו סלמון נא, אבוקדו. 

 - Shinoki ,קדו ובצל ירוקאבו  סלמון נא, טונה. 

 

 :קינוח לבחירה למרכז השולחן

 .טופי, קרם בננה, עטוף קרמל-  סושי בננה

 .פאי גרנולה טופי וקרמל עם קרם וניל-  קראק פאי 

 .שכבות של שוקולד טהור-  פאדג' שוקולד 

 

 .ממשפחת קוקה קולה  בקבוק שתייה לבחירה לכל סועד


