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APPETIZERS

Crispy Salad סלט קריספי
מלפפון, גזר, אבוקדו, בטטה, עלי בייבי,

וקריספי בטטה ברוטב סויה מתוקה
Cucumber, carrot, avocado, sweet potato, Baby

leaves and crispy sweet potato In sweet soy sauce

28

Salmon Salad 42סלט יפני
סלמון אפוי/נא, כרוב לבן , כרוב אדום, גזר,נבטים

קשיו, חמוציות ובצל ירוק ברוטב יפני
Baked salmon, white cabbage, red cabbage

carrots, sprouts, cashews, cranberries
and green onions in Japanese sauce

Tempura
Mushrooms

פטריות
בטמפורה

פטריות שמפניון, טמפורה בייתית ברוטב איולי טריאקי
Champagne mushrooms, home tempura,

aioli teriyaki sauce

38

East Chicken
Salad

סלט
מזרח אסיה 

סלט עלי בייבי , כרוב אדום, גזר, בצל ירוק, פטרוזיליה
שרי, מלפפון, בצל סגול, גמבה ברוטב ויניגרט עם עוף במרינדה

Baby leaf salad, red cabbage, carrots, scallions
parsley, cherry, cucumber, purple onion, sweet

pepper in vinaigrette sauce with marinated chicken

52

Sticky Gauda מקלות גאודה
Gauda cheese in tampuraגבינת גאודה בציפוי טמפורה

26

Vegetarian Fried
Egg Roll

אגרול
צמחוני

Steamed vegetables and friedירקות מאודים ומטוגנים

25

Fish&Chips 46פיש אנד צ׳יפס

Asian Pickles
big/small

חמוצים אסייאתים
קטן/גדול

כרוב, גזר, מלפפון ופלפלים
Cabbage, carrots, cucamber and pappers

22 12

Fried
Cauliflower כרובית בטמפורה

כרובית מטוגנת בטמפורה, איולי שום וצ'ילי מתוק
Cauliflower fried in tempura,

garlic aioli and sweet chili

38

Vegi

Vegi

Vegi

Vegi

Vegi

Vegi
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BANS

WOK

Pad Thai פאד תאי

ביצים, כרוב, בצלים וגזר מעל נבטים, כוסברה, שומשום ובוטנים
Vegetable/Tofu/Salmon/Chicken/Beef

Eggs, cabbage, onions and carrots topped with sprouts,
coriander, green onions, sesame seeds and peanuts

565658 55 49
בקרעוףסלמוןטופוירקות

Noodle נודלס
 

כרוב, גזר, נבטים, פלפל, בצלים, פטריות, בוטנים ושומשום
Vegetable/Tofu/Salmon/Chicken/Beef

Cabbage, carrots, sprouts, peppers,
onions, mushrooms, peanuts and sesame seeds

565658 54 48
בקרעוףסלמוןטופוירקות

Curry Rice Salmon סלמון בקארי
אורז מאודה, ביצים, גזר,פטריות ובצלים בקארי ובוטנים

Steamed rice, eggs, carrot, mushroom,
onions in yellow curry sauce and peanuts

56Noodles Special נודלס ספיישל
אטריות ביצים, בקר, בצל ירוק גס, פורטובלו

ברוקולי, פלפל אדום, נבטים ומעל שבבי פקאן
Egg noodles, beef, green onions, portobello

broccoli, red pepper, sprouts and pecan 

56

Hiroshima Ban הירושימה באן
אסאדו בישול ארוך, בצל לבן ופטריות

חסה, בצל סגול, מלפפון ורוטב יפני
Long cooking asado, white onion and mushrooms

lettuce, onion, cucumber and Japanese sauce

68

Kopengan Ban קופנגן באן
סלמון בפאנקו, בצל סגול, מלפפון, חסה ברוטב יפני

Fried salmon, onion, cucumber, lettuce in Japanese sauce

64

Hanoi Ban האנוי באן
בצל לבן ורוסטביף מוקפצים, בצל סגול, מלפפון, חסה ורוטב יפני

Stir-fried white onion and roast beef, onion
cucumber, lettuce and Japanese sauce

68

Beijing Ban בייג׳ין באן
טופו בטמפורה, בצל סגול, חסה, מלפפון ברוטב יפני

Tofu with tempura, onion, lettuce
cucumber in Japanese sauce

62

Bombay Ban בומביי באן
שווארמה ובצל לבן מוקפצים, חסה, מלפפון, בצל סגול ברוטב יפני

Stir-fried shawarma and white onion
lettuce, cucumber, onion in Japanese sauce

64

כל הבאנים מוגשים עם ציפס בצד
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סלמון אפוי, גבינת שמנת,
ובטטה עטוף אבוקדו

Baked salmon, cream cheese
and sweet potato

wrapped in avocado

Cheese roll46
אבוקדו, מלפפון, בטטה

ומעל סלט סלמון נא ברוטב פונזו
Avocado, cucumber,

sweet potato, topped with
salmon salad fresh sauce

Special B&W51
אבוקדו, בצל ירוק, מלפפון וגבינת

שמנת עטוף סלמון מקורמל ושקדים
Avocado, green onion,

cucumber and cream cheese
wrapped in caramelized salmon

and almonds

Burlée46
סלמון נא, אבוקדו, מלפפון,

בצל ירוק, עטוף בטטה,
אבוקדו,טונה וסלמון

Fresh salmon, avocado,
cucumber, green onion,

wrapped in sweet potato,
avocado, tuna and salmon

Rainbow48

אבוקדו, בצל ירוק, מלפפון וגבינת
שמנת עטוף סלמון מעושן
Avocado, green onion,

cucumber and cream cheese,
wrapped in smoked salmon

Smoky43
אבוקדו, בצל ירוק, מלפפון, עטוף 

סלמון וצ'ילי צרובים
Avocado, green onion,

cucumber, wrapped in seared
salmon and chili pepper

Pachango46
טונה, אבוקדו, מלפפון,

עטוף טונה ועירית
Red tuna, avocado, cucumber,

wrapped in red tuna and chivess

Red50
סלמון נא, אבוקדו, בטטה עטוף
,סלמון צרוב, קריספי בטטה

שבבי טמפורה, עירית ושומשום
ספייסי מיונז וטריאקי 

Fresh salmon, avocado,
sweet potato, wrapped in

seared salmon, sweet potato
crispy, tempura chips,

chives and sesame seeds
with spicy mayo and teriyaki

Crazy Salmon52

INSIDE OUT CALIFORNIAN STYLE 8 יחידות pieces

H�

Bw�
    S��

Bw�
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דניס, אבוקדו, מלפפון, עטוף דניס,
קריספי בטטה, שבבי טמפורה,

 ספייסי מיונז וטריאקי
עירית ושומשום

Sea bream, avocado, cucumber,
wrapped with sea bream,

crispy sweet potato, spicy mayo,
 teriyaki and tempura chips

White55
סלמון אפוי, חמאת בוטנים,
בטטה עטוף שבבי טמפורה

Baked salmon, peanut butter,
sweet potato, wrapped in

tempura chips

Skippy43
גבינת שמנת, סלמון נא, בטטה,

ציפוי אבוקדו ופקאן מסוכר
Cream cheese, fresh salmon,
sweet potato, avocado and

sugar-coated pecan

Candy Roll43
ספייסי טונה, אבוקדו ומלפפון עטוף
סלמון צרוב, ספייסי מיונז וטריאקי,

קריספי ועירית
Spicy tuna, avocado and

cucumber wrapped in seared
salmon, spicy mayo and

teriyaki, crispy and chives

Tokyo50

מלפפון, טמגו, בטטה וקנפיו
עטוף אבוקדו, ספייסי מיונז

וטריאקי, קריספי ועירית
Cucumber, tamago, sweet

potato, kanpyo, wrapped in
avocado, spicy mayo and
teriyaki, crispy and chives

Crazy Vegi47
גבינת שמנת, סלמון בטמפורה,
,בצל ירוק, אבוקדו, עטוף סלק

ספייסי מיונז וסריראצה
Cream cheese, salmon
tampura, green onion,

avocado, wrapped in beet,
spicy mayo and sriracha

Mayo Beets48
ספייסי טונה, אבוקדו, אספרגוס
בציפוי סלמון צרוב, סריראצה

וקריספי בטטה
Spicy tuna, avocado

asparagus, wrapped in seared
salmon, sriracha and crispy

sweet potatos

Fire51
אבוקדו, בצל ירוק, מלפפון
וגבינת שמנת עטוף בטטה

מקורמלת ושקדים
Avocado, green onion,

cucumber and cream cheese
wrapped in caramelized

sweet potato and almonds

Burlée Vegi42

VegiVegi H�
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טופו מטוגן, אבוקדו, מלפפון ושיטאקי
עטוף קריספי בטטה וטריאקי

Fried tofu, avocado, cucumber
and shiitake, wrapped in sweet

potato crispy and teriyaki

Zooma39
סלט טונה, אבוקדו,

מלפפון, בציפוי שומשום
Tuna grill, avocado, cucumber,

wrapped in sesame seeds

Zamami37
סלמון אפוי, מלפפון בציפוי אבוקדו

Salmon grill, cucumber,
wrapped avocado

Simply38
סלמון נא ואבוקדו,

עטוף שבבי טמפורה
Fresh salmon and avocado,
wrapped in tempura chips

Salmon Tampura38

טמגו, גבינת שמנת, אבוקדו
ומלפפון עטוף סלמון מעושן
Tamago, cream cheese,
avocado andmcucumber

wrapped in smoked salmon

Breakfast42
אבוקדו, בטטה, טמגו
וקנפיו, עטוף בטטה

Avocado, sweet potato, tamago,
kanpyo, wrapped in sweet potato

Vegi Roll33
אבוקדו, מלפפון ,ספייסי סלמון

ומעל ספייסי טונה בציפוי טמפורה
Avocado, cucumber,

spicy salmon and spicy tuna

Second Floor38
,מלפפון, אבוקדו, טמגו, קנפיו

עטוף בטטה
Cucumber, avocado, tamago,

kanpyo, wrapped in sweet potato

Batata Out33

INSIDE OUT CLASSIC 8 יחידות pieces

Vegi

VegiVegi H�
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סלמון נא, מלפפון, בצל ירוק
ואבוקדו עטוף קריספי בטטה
Fresh salmon, cucumber,

green onion, avocado,
wrapped in crispy sweet potato

Crispy Salmon38
שיטאקי, טמגו, מלפפון,
אספרגוס, עטוף אבוקדו

Shitake, tamago,
cucumber, asparagus,
wrapped with avocado

Tamago Roll33

ספייסי טונה/סלמון,
אבוקדו, מלפפון, בציפוי שומשום

Spicy tuna/salmon,
avocado, cucumber,

wrapped in sesame seeds

Spicy Roll36
דניס ואספרגוס בטמפורה,

אבוקדו בציפוי עירית ושומשום
Sea bream and asparagus

in tampura, avocado,
wrapped chives and sesame

Tampura Roll42

Vegi
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INSIDE OUT SPECIALS 8 יחידות pieces

סלמון נא, אבוקדו ובטטה
עטוף סלמון נא ומוצרלה צרובה
Fresh salmon, avocado and
sweet potato wrapped in

salmon and seared mozzarella

Chi54
דניס, שיטאקי, אבוקדו ומלפפון

בציפוי טמפורה
Seabream, shiitake

avocado and cucumber
in a tempura coating

Shiro43
סלמון נא, שיטאקי, עירית

ומלפפון עטוף שומשום
Fresh salmon, shiitake, chives

and cucumber wrapped sesame

Moto43
סלמון וטונה נא,

מטוגן קל בטמפורה
Fresh salmon and red tuna

lightly fried in tempura

Solo4 יח׳ 44

סלמון נא, אספרגוס, אבוקדו, עטוף
אבוקדו וקוביות טונה צרובה
Fresh salmon, asparagus

avocado, wrapped in avocado
and diced seared tuna

Tataki Tuna55
דניס, אספרגוס, מלפפון ואבוקדו

עטוף סלמון נא וטוגראשי
Seabream, asparagus

cucumber and avocado
wrapped in fresh

salmon and togarashi

Sakana49
סלמון נא, אבוקדו, מלפפון, עירית

ומעל טונה אדומה, לימון טרי וצ'ילי אדום
Fresh salmon, avocado, cucumber

chives and over red tuna
fresh lemon and red chili

Holly54
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FRIED 8 יחידות pieces

אספרגוס וגבינת גאודה בטמפורה
Asparagus and gauda cheese

in tempura

Maki Gaudi28
סלמון אפוי, אבוקדו, בטטה

Baked salmon, avocado,
sweet potato

Hot Salmon42
טונה אדומה, אבוקדו מלפפון

Red tuna, avocado, cucumber

Hot Red46
סלמון נא, גבינת שמנת,

בצל ירוק ואבוקדו
Fresh salmon, cream cheese,

green onion and avocado

Hot Cheese42

סלט טונה, אבוקדו,
מלפפון ובצל ירוק

Grilled tuna, avocado,
cucumber and green onion

Hot Tuna Grill40
סלמון אפוי, בטטה, מלפפון

ומעל סלט אבוקדו
Baked salmon, sweet potato,

cucumber, topped
with avocado salad

Hurrican46
סלמון נא, אבוקדו, בטטה, גאודה

וקנפיו, אצה בחוץ מטוגן בטמפורה
Fresh salmon, avocado,

sweet potato, gauda cheese
and kanpyo, seaweed

outside in tampura

Furai52
סלמון אפוי, אבוקדו, בטטה

ומעל קריספי בטטה, טמפורה,
ספייסי מיונז וטריאקי

Salmon grill, avocado, sweet
potato, over crispy sweet

potato, tempura, spicy
mayo and teriyaki

Sandwich
Crazy Salmon52 5 יח׳

Vegi

Bw�
    S��
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CLASSIC

Maki Fish pcs 288מאקי דג 8 יח׳

Maki Vegi pcs 248מאקי צמחוני 8 יח׳

Nigiri Fish pcs 242ניגירי דג 2 יח׳

Nigiri Vegi pcs 182ניגירי צמחוני 2 יח׳

Temaki Fish piece 251טמאקי דג 1 יח׳
a Coneקונוס

Temaki Vegi piece 201טמאקי צמחוני 1 יח׳
Cone up to 4 types of vegetablesקונוס עד 4 סוגי ירקות

Sashimi 28סשימי

39

3 pcs

5 pcs

3 יח׳

5 יח׳
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סלמון נא, טונה,
אבוקדו ובצל ירוק

Fresh salmon, red tuna,
avocado  and green onion

Shinoki46
סלמון נא, אבוקדו,

מלפפון, בטטה וטמגו
Fresh salmon, avocado,
cucumber, sweet potato

and tamago

Kani44

FUTOMAKI 8 יחידות pieces

SANDWICH 4 יחידות pieces

ספייסי טונה וסלמון,אבוקדו
וטופ אבוקדו, אצה בחוץ,
ציפוי שומשום וטמפורה

Spicy tuna and salmon, avocado
and top avocado, seaweed outside,

sesame and tempura coating

Bombastic42

ספייסי טונה או סלמון,
אבוקדו, עטוף טמפורה
Spicy fish, avocado,

wrapped in tempura chips

Sandwich Spicy36

טונה או סלמון אפוי,
אבוקדו, עטוף טמפורה
Grilled fish, avocado,

wrapped in tempura chips

Sandwich Grill38

טונה או סלמון נא, אבוקדו,
עטוף טמפורה

Fresh salmon, avocado,
wrapped in tempura chips

Sandwich
Fresh Salmon4144
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Special B&W | Crazy Salmon
Smoky Roll | Salmon Grill

32  pcsיח׳
Combo Special148

Sandwich Salmon Grill
Hot Tuna Grill

Salmon Grill | Batata out

28  pcsיח׳
Combo Salmon Grill136

Rainbow | White | Brulée
Nigiri (Salmon/Sea Bream)

Maki Sea Bream

34  pcsיח׳
Goldie Combination158

Sandwich Avocado Batata
Maki cucumber | Maki Tamago

Crazy Vegi | Nigiri Avocado

22  pcsיח׳
Vegetarian Combo86

Salmon tempura | Maki tuna
Nigiri salmon | Sandwich fresh salmon

22  pcsיח׳
Combo Fresh106

Tokyo | Furai | Zooma
Candy Roll | Bombastic

40  pcsיח׳

High 5219

COMBINATIONS

N�
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104 יחידות של הסושי הכי מיוחד שלנו
104 pcs of the Californian Style

 64 יחידות   350

Specials only!490

The trays are not changeable  |  המגשים לא ניתנים לשינוי

צמחוני

צמחוני ודג

דג

Vegetarian

Vegetarian and Fish

Fish

Medium trays
64 pcs

מגש בינוני
 64 יח׳

230

270

290

PARTY TRAYS

צמחוני

צמחוני ודג

דג

Vegetarian

Vegetarian and Fish

Fish

Large trays
104 pcs

מגש גדול
 104 יח׳

280

330

380

V�ue � m1y
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DESSERTS

BEVERAGE&WINE

Soft drinks 11שתייה קלה
Coke | Zero | Fanta | Sprite | Zero Sprite

FuzeTea | Grapes | Orange | Soda | Mineral Water

Beers 22בירות
Kirin | Tuborg | Carlsberg

Sauvignon Blanc 102סוביניון בלאנק
Mud House | New Zealand מאד האוס | ניו זילנד

Gewurztraminer 84גוורצטרמינייר
Blue Nun | Germany בלו נאן | גרמניה

Cabernet Sauvignon 110קברנה סוביניון
Gamla | Israel גמלא | ישראל

Banana Sushi 33סושי בננה
טופי, קרם בננה, עטוף קרמל

Toffee dough, banana cream,
wrapped in homemade caramel

Crack Pai 33קראק-פאי
פאי גרנולה טופי וקרמל עם קרם וניל
Toffee and caramel granola pie

with vanilla cream

Chocolate
fudge

פאדג'
36שוקולד

שכבות של שוקולד טהור
Layers of pure chocolate

Bw�
    S��



MEMBERS CLUB

הזמנתם דרך האתר שלנו? הרווחתם!
נרשמים חינם למועדון הלקוחות

ומתחילים להרוויח
 TheSushi.co.il   ניתן להרשם באתר שלנו

אז למה אתם מחכים?!

חנות נקודות
שווה!

כל שקל
צובר נקודה

הטבות ומבצעים
רק לחברים



www.thesushi.co.il
@bwsushi | 03-9619999

jabutinsky 53, rishon le zion


