צ'יראשי סושי
בהרכבה

מוקפצים בהרכבה wok -
27

#1

#2

₪

כל המוקפצים להרכבה
מגיעים עם כרוב ,גזר ,בצל ירוק,
נבטים ונטפי ביצים

בוחרים אטריה  /אורז
אטריות ביצים
פאד תאי אטריות אורז
אטריות אודון חיטה מלאה
אורז

בוחרים רוטב

טוקיו טריאקי
תאי קארי וקוקוס
הוצ'י מין חריף
שנגחאי סויה שום וג'ינג'ר
שנגחאי לייט ללא גלוטן

#3

בוחרים תוספות
עוף ₪ 12
עוף טמפורה ₪ 12
רצועות בקר ₪ 14
מעורב עוף ובקר ₪ 14
טופו ₪ 9
טופו טמפורה ₪ 9
ברוקולי ₪ 6
פטריות שיטאקה ₪ 6
פטריות שמפניון ₪ 6

בוחרים טופינג
כוסברה
בצל ירוק
לימון

1

₪

שבבי
בוטניםקריספי 2
שבבי שום

₪

קריספי בצלצלי שאלוט

#1

סלמון ₪ 14
טונה אדומה ₪ 14
דג לבן ₪ 14
ריינבאו ₪ 16
סלמון טריאקי ]מבושל[ ₪ 16
בקר מלזי ₪ 14
עוף קוריאני ₪ 14
טופו ₪ 9
טופו טמפורה ₪ 9

בוחרים אורז סושי
][sticky rice

לבן
מלא

#2

#3

17

₪

#4

בוחרים תוספות
מלפפון ₪ 4
בצל ₪ 3
אבוקדו ₪ 6
בטטה טמפורה ₪ 6
כרוב ₪ 5
פטריות שיטאקה ₪ 6
פולי סויה ₪ 6
אצות ווקאמה ₪ 5
טמאגו ₪ 6
קנפיו ₪ 6

#5

ביף שיטאקה אטריות ביצים מוקפצות עם רצועות בקר ,פטריות שיטאקה,
פטריות שמפניון ,בצל ירוק ,בצל לבן ,תרד ונטפי ביצים ברוטב טריאקי

48

צ'יקן סייגון אטריות ביצים מקופצות עם עוף בטמפורה ,שעועית ירוקה,
אגוזי קשיו ,בצל ירוק ונבטים ,ונטפי ביצים ברוטב צ'ילי טריאקי

46

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

48

אורז קארי קוקוס אורז מוקפץ עם כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,נבטים ,ברוקולי
ופטריות שמפניון ,ברוטב קארי קוקוס

40

Red Tuna

דג  /בשר  /עוף  +אורז  4 +תוספות  +טופינג

The

poke
sushi

בוחרים רוטב

בוחרים טופינג
שבבי שום קריספי
מיקס שומשום לבן ושחור
קריספי בצלצלי שאלוט

48

₪

Malaysian Beef

46

₪

Rainbow

52

₪

* ניתן להחליף רוטב  /אטריה
טונה אדומה ,אורז ,בטטה ,בצל ירוק ,כרוב סגול,
סלק ורוטב פונזו

פאד תאי מומלצים
צ'יקן פאד תאי אטריות אורז מוקפצות עם רצועות עוף /עוף בטמפורה,
כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,נבטים ,שעועית ירוקה ,נטפי ביצים
ובוטנים ברוטב הוצ'י מין

46

הוט צ'ילי פאד תאי אטריות אורז מוקפצות עם רצועות בקר /עוף,
בצל לבן ,נטפי ביצים ,פטריות שמפניון ,פטריות שימאגי ,בצל ירוק,
תרד ונבטים ברוטב הוצ'י מין ושמן צ'ילי חריף

48

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

44

* ניתן להחליף רוטב

Salmon /
Salmon Teriyaki

44

בקר מלזי ,אורז ,גזר ,כרוב לבן ,סלק ,אבוקדו,
בצל ירוק ופלפלי חלפניו

₪

סלמון  /סלמון טריאקי ,אורז ,בצל ירוק ,נבטים ,אבוקדו,
בטטה וכרוב סגול בזילוף טריאקי ושבבי טמפורה

Korean Chicken

₪

צ'יראשי מומלצים

טוקיו נודלס אטריות ביצים מוקפצות עם רצועות עוף ,בקר ,חזה אווז מעושן,
תרד ,כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,נבטים ונטפי ביצים ברוטב טריאקי

צ'יראשי 49 DEAL

טריאקי
ספייסי מיונז
צ'ילי מתוק
צ'ילי חריף
מיונז וואסבי
פונזו

מוקפצים מומלצים
54

בוחרים תוספת דג  /בשר  /עוף

ריינבאו טונה אדומה ,סלמון ודג לבן ,אורז ,גזר ,כרוב סגול,
אצות וואקמה ,בטטה פולי סויה  ,מלפפון ורוטב פונזו

42

₪

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

Vegan

טופו ,אורז ,פולי סויה ,גזר ,אצות וואקמה,
כרוב ,אבוקדו ,מלפפון ורוטב פונזו

42

₪

V

שתיה

סושי :רולים סשימי ניגירי

דים סאם

רולים שוק מחנה יהודה ] 8יח'[

בקר בקר וירקות

6

עוף חזה עוף וירקות

6

עוף חמוץ מתוק עוף וירקות בתיבול חמוץ מתוק

6

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 יוזו

28

רולים סטריט מרקט ] 8יח'[
ווג'י רול  //מלפפון ,טמאגו ,קנפיו ואספרגוס במעטפת אבוקדו עם נגיעות טריאקי ושומשום

35

קליפורניה בטטה  //בטטה טמפורה ,אבוקדו וגזר בציפוי שומשום ושבבי טמפורה

33

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

36

סלמון אבוקדו  //במעטפת שומשום קלוי

38

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

38

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

38

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

38

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

48

סטריט ריינבאו  //ספייסי טונה ,מלפפון ,בצל ירוק ,עטוף בסלמון ,טונה וסי באס

54

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

54

סנדוויץ' סלמון ] 4יח'[  //סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובטטה טמפורה בציפוי שבבי
טמפורה ונגיעות טריאקי

38

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
ירקות :אבוקדו ,מלפפון ,אספרגוס ,טמאגו ,שיטאקה ,גזר ,בצל ירוק ,בטטה טמפורה ,טופו טמפורה
תוספת לרול בטמפורה₪ 4 :

סלמון טמפורה ] 8יח'[  //סלמון ואבוקדו בציפוי טמפורה עם נגיעות טריאקי
סנדוויץ' טמפורה ] 4יח'[  //סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ובטטה
בציפוי פנקו טמפורה קריספי עם נגיעות קרם צ'ילי

40

רולים מאקי ]אצה בחוץ  8 //יח'[ צמחוני  /דג
סלמון ,טונה ,סיבס ,ספייסי טונה ,סלמון טריאקי ,אבוקדו ,מלפפון ,בטטה ,טמאגו,
אספרגוס ,שיטאקה ,גזר ,חציל בטמפורה

סלמון ,סיבס

30

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

טונה אדומה

36

סלמון ,סיבס ,טונה אדומה

סשימי ]נתחי דג נא  4 //יח'[

קומבינציית טוקיו ] 16יח'[
 4יח' בטטה קליפורניה  4יח' סלמון אבוקדו  8יח' אבוקדו מאקי

52

קומביציית סטריט מרקט ] 16יח'[
 8יח' סלמון אבוקדו  8יח' מאקי ספייסי טונה

54

קומבינציית ווג'י ] 24יח'[
 4יח' בטטה קליפורניה  4יח' ווג'י רול  8יח' קאפה מאקי  8יח' טופו טמפורה

69

קומבינציית גריל פרייד ] 16יח'[
 8יח' סלמון טמפורה  4יח' סנדביץ' סלמון טמפורה  4יח' סלמון גריל

86

סן פלגרינו

10

מים מינרליים

מיקס פטריות שמפיניון ,פורטובלו ושיטאקה

5

V

תרד שום ובוטנים

5

אריזונה אייס טי

16

V

בטטה שום וכוסברה

5

ג'ומקס מנגו  /אפרסק

16

קומבינציות דים סאם  9 / 6 / 3יח'

45/30/15

מרק ראמן

V

V

הום פרייז

עם מלח גס ולימון

קוביות תפוחי אדמה קריספיות
מטוגנות ברוטב צ'ילי טריאקי

36
46

22

24

אגרול

 1יח'  2 /יח'
אגרול ירקות
]נבטים ,כרוב ,גזר ואטריות שעועית[

קינוח רחוב תאילנדי מסורתי
בצק ממולא בננות ושוקולד בטיגון עמוק,
מוגש עם קרם קוקוס ושבבי קוקוס

8/15

צ'ייסר שוט

ערק

24/12

וייסקי ג'יימסון

24/12

וודקה סמירנוף

24/12

בירות בקבוק
סינגה

28

אסאי

28

ספורו

28

] 330מ"ל[

צ'אנג

28

לאו

28

גולדסטאר

24

היינקן

26

בירה חבית

26

היינקן

33/27

סינגה

35/29

סינגה  2ליטר

115

סינגה  3ליטר

160

גולדסטאר

30/25

גולדסטאר אנפילטרד

31/26

סאקה וצ'ויה
סאקה קטן

street
market

22
22

אלכוהול

קערה גדולה של מרק סומו יפני על בסיס ציר שיטאקה.
מוגש עם אטריות ראמן ,ביצה חצי קשה ושלל ירקות
בתוספת :רצועות בקר  /עוף  /טופו

אדממה

יין
כוס ייו לבן
כוס ייו אדום

מתוק מהמזרח :בננה לוטי

קומבינציות סושי

22/10

סודה

20/16

24/14

10

10

V

39

שתיה קלה
מוגזים  /אייס טי

V

32/38

רולים חמים מטוגנים בטמפורה

כיסוני בצק ממולאים באידוי חם ] 1יח'[

22

] 180מ"ל[

קנקן סאקה חם

35

צ'ויה אישית

15

צמחוני ·

V

טבעוני ·

חריף

wok - make your own
₪

27

#1

#2

stir fried with cabbage,
carrots, scallions, sprouts,
and egg-drops

choose your noodles
Egg Noodles
Pad-Thai rice noodles
Udon Noodles whole wheat
Rice

choose your sauce

Tokyo teriyaki
Thai curry & coconut
Ho Chi Minh spicy
Shanghai soy, garlic & ginger
Shanghai Light gluten-free

#3 choose side orders
chicken 12
tempura chicken 12
beef strips 14
mixed: chicken and beef 14
tofu 9
tempura tofu 9
broccoli 6
shiitake mushrooms 6
champignons mushrooms 6

1

peanut chips
₪
crispy onion chips
crispy garlic chips

#3 choose fish / meat / chicken
salmon 14
red tuna 14
white fish 14
rainbow 16
teriyaki salmon cooked 16
malaysian beef 14
korean chicken 14
tofu 9
tofu tempura 9

#1 choose sushi rice
[sticky rice]
white
brown

₪

17

#2 choose side order

2

wok market specials
54

Shiitake Beef egg noodles with beef strips, shiitake mushrooms, champignon
mushrooms, scallions, onion, egg drops and spinach with teriyaki sauce

48

Saigon Chicken egg noodles with tempura chicken, green beans, cashew nuts,
scallions, sprouts, and egg drops with chili teriyaki sauce

46

Rainbow

#5 choose topping
crispy garlic
white and black sesame mix
crispy shallot

Malaysian Beef

52

₪

46

poke
sushi
Red Tuna

₪

48

Chicken Fried Rice rice with chicken/ tempura chicken chunks, spinach, cabbage,
carrots, broccoli, scallions, sprouts and egg-drops with soy, garlic & ginger sauce 48
Curry & Coconut Rice stirfry rice with cabbage, carrot, scallions, sprouts,
broccoli and champignon mushrooms, curry & coconut sauce
* you can change noodle / sauce

40
rainbow red tuna, salmon and white fish, rice,
carrots, red cabbage, wakame seaweeds, tempura
sweet potato, cucumber in punzo sauce

pad-tahi specials

Vegan

Chicken Pad-Thai rice noodle with grilled/ tempura chicken,
green beans, cabbage, carrots, scallions, sprouts, egg-drops
and peanuts with ho chi minh sauce

46

Hot Chili Pad-Thai rice noodle with beef/ chicken strips, white onion,
egg-drops, champignon mushrooms, scallions, spinach, and sprouts with
ho chi minh sauce. and chilli oil

48

Veggie Pad-Thai rice noodles stir fried with grilled/ tempura tofu chunks, cabbage,
carrots, scallions, sprouts, peanuts, and egg-drops with ho chi minh sauce spicy

44

* you can change sauce

tofu, rice, soy beans, carrot,
wakame seaweeds, cabbage, avocado,
cucumber in punzo sauce

₪

malaysian beef, rice, carrots, cabbage, beet,
green onion and jalapeno

Korean Chicken

42

V

nis

The

teriyaki
spicy mayo
sweet chili
spicy chili
wasabi mayo
ponzu

₪

49

₪

42

korean chicken, rice, shallot, avocado, sprouts,
red cabbage, cucumber and tempura sweet potato

red tuna, rice, colored sweet potato, scallions,
red cabbage, beets and punzo sauce

Salmon /
Salmon Teriyaki

₪

44

salmon/salmon teriyaki, rice, scallions, sprouts,
avocado, tempura sweet potato and red cabbage
with a touch of teriyaki and tempura

CHEF'S RECOMMENDATIONS

Tokyo Noodles egg noodles with chicken, beef and smoked goose breast,
spinach, cabbage, carrots, scallions, egg drops and sprouts with teriyaki sauce

chirashi sushi DEAL
Fish / meat / chicken + rice
side orders + topping 4 +

#4 choose sauce

cucumber 4
onion 3
avocado 6
colored sweet potato 6
cabbage 5
carrot 4
shiitake mushrooms 7
soybeans 6
wakame seaweed 5
tamago 6
kanpyo 6

topping
coriander
scallions ₪
lemon

MAKE your own
CHIRASHI sushi

SUSHI: ROLLS SASHIMI NIGIRI

dim sum

Machn'e Yehuda Rolls [8 pcs]

DRINKS

dough dumplings with filling - steamed [1 pcs]

Beef beef and veggies

6

Sabich // fried eggplant fingers, hard-boiled egg and avocado wrapped in eggplant and yuzo tahini
red tuna add 10 nis

28

Chicken chicken breast and veggies

6

Falafel // cucumber, potato fingers, scallions and red peppers coated falafel chips with wasabi tahini

28

Sweet and Sour Chicken chicken and
veggies in sweat and sour sauce

6

V

Mushroom Mix champignon, portobello and shiitake

5

V

Spinach peanuts and garlic

5

V

Sweet Potato garlic and coriander

5

Street Market rolls [8 pcs]
Veggie Roll // cucumber, tamago, kanpyo and asparagus wrapped in avocado, sesame and a touch of teriyaki

35

Callifornia Sweet Potato // sweet potato tempura, avocado and carrot coated sesame and tempura chips

33

Special Veggie Roll // avocado, sweet potato tempura,
asparagus and cucumber wrapped in green soy paper

36

Salmon Avocado // coated roasted sesame

38

Spicy Tuna // tuna in chilli-mayo, avocado and cucumber coated sesame and tempura chips

38

Teriyaki Salmon // salmon cooked in teriyaki, avocado and asparagus,
wrapped in sweet potato and a touch of teriyaki

38

Spicy Salmon // salmon in chilli mayo with avocado, coated sesame and tempura chips

38

Salmon Grill // salmon skin, sweet potato, asparagus and tamago
wrapped in salmon creamed with spicy mayo and teriyaki, grilled

48

Street Rainbow // spicy tuna, cucumber, scallions, wrapped in salmon, tuna and sea bass

54

dim sum combinations 3 / 6 / 9 pcs

15/30/45

Ramen Soup
a big bowl of soup on a Japanese sumo shiitake broth
served with ramen noodles, a half soft boiled egg
and a variety of vegetables
additional beef strips / chicken strips / tofu

Soft Drinks
soda / ice tea

10

san pelegrino

10/22

mineral water

10

arizona ice tea

16

jumex mango / peach

16

Wine
glass of white

22

glass of red

22

Alcohol

36
46

chaser shot

arak

12/24

whiskey jameson

12/24

vodka smirnof

12/24

Bottled Beer [330 ml]
singha

28

asahi

28

sapporo

28

chang

28

leo

28

goldstar

24

heineken

26

Tap Beer
heineken

27/33

Hot Rolls fried in tempura [8 pcs]

singha

29/35

Salmon Tempura // salmon and avocado coated tempura and a touch of teriyaki

singha 2 liter

115

singha 3 liter

160

Tartar Salmon Roll // salmon, avocado and asparagus in wasabi ayoli sauce,
wrapped red tuna and white fish and a touch of teriyaki

54

Salmon Sandwich [4 pcs] // salmon, salmon skin, avocado,
sweet potato tempura, coated tempura chips and a touch of teriyaki

38

Self Made Roll // one fish and two aditions / no fish, three aditions
option for insideout or sea weed outside. fish: salmon, tuna, white fish, spicy tuna,
salmon teriyaki veggies: avocado, cucumber, asparagus, shitake, tamago,
carrot, scallion, sweet potato, tofu tempura

V

Maki Roll [sea weed outside // 8 pcs] vegetarian / fish

32/38

39
40
16/20

salmon, tuna, white fish, spicy tuna, salmon teriyaki, cucumber, sweet potato, avocado, tamago,
asparagus, shitake, carrot, tempura eggplant

Sashimi [pieces of raw fish // 4 pcs]
salmon, white fish,
red tuna

30
36

Nigiri [rice mounds with raw
fish or vegetable on top // 2 pcs]
salmon, sea bass, red tuna

lemon and sea salt
V

HOME FRIES

stir fried potatoes in sweet chilli and teriyaki

tempura coating - additional 4 nis

Tempura Sandwich [4 pcs] // salmon, salmon skin, avocado and sweet potato coated crispy
tempura panko and a touch of chili mayo

EDAMAME

14/24

sushi combinations
Tokyo Combination [16 pcs] 4 callifornia sweet potato, 4 salmon avocado, 8 avocado maki

52

Street Market Combination [16 pcs] 8 salmon avocado, 8 spicy tuna maki

54

Veggie Combination [24 pcs] 4 callifornia sweet potato, 4 veggie roll, 8 kappa maki, 8 tofu tempura

69

Grilled Fried Combination [16 pcs] 8 salmon tempura, 4 salmon tempura sandwich 4 salmon grill

86

V

22

24

EGG ROLL 1 pcs / 2 pcs

vegetable egg roll
[sprouts, cabbage, carrot and bean noodles]

8/15

SWEET FROM THE EAST : BANANA LOTI
a Thai traditional dessert made out of chocholate and
banana filled dough, deep fried, served with coconut
cream and baked coconut chips

26

goldstar

25/30

goldstar unfiltered

26/31

Sake And Choya
little sake 180 ml

22

hot sake

35

personal choya

15

street
market
vegeterian ·

V

vegan ·

spicy

