סלטים
סלט עלים אסיאתי נתחי פרגית  /טופו בטמפורה  /בגריל,
מיקס עלי בייבי ,נבטים ,גזר ,מלפפון ,עגבניות שרי ושברי פקאן ממותק
בויניגרט הדרים

59

סלט קריספי סלמון רצועות סלמון בציפוי פריך ,מיקס עלי בייבי,
מלפפון ,גזר ,נבטים ועגבניות שרי בויניגרט הדרים

64

מנות עיקריות

תפריט פסח

צ'יקן אוסקה סטייק פרגית בגריל מוברש בטריאקי על מצע פטריות
שינוקי ,פטריות שמפיניון ,נבטים ובצל ירוק מוקפצים בקרם סויה
ג'ינג'ר ומוגשים על אורז לבן מאודה

84

סלמון טפניאקי פילה סלמון בגריל מוברש בטריאקי על מצע שעועית
ירוקה ,ברוקולי ,בצל ירוק ועלי תרד מוקפצים בטריאקי ומוגשים על
אורז לבן מאודה

96

מוקפצים

מנות ראשונות

*אפשרות לסלמון בתוספת  8ש"ח

מרק ירקות כתומים ג'ינג'ר ,למון גראס וחלב קוקוס

38

אדממה פולי סויה חמים עם מלח-ים

24

הוט צ'ילי פאד תאי רצועות בקר ,אטריות אורז רחבות ,נטפי ביצים,
בצל לבן ,פטריות שינוקי ,פטריות שמפיניון ,בצל ירוק ,עלי בייבי תרד
ונבטים מוקפצים ברוטב פאד תאי חריף

65

הום פרייז קוביות תפוחי אדמה מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ'ילי-טריאקי

26

יקיטורי עוף שיפודי פרגית בגריל ברוטב טריאקי ושומשום ) 2יח'(

36

יקיטורי סלמון שיפודי סלמון בגריל ברוטב טריאקי ושומשום ) 2יח'(

36

פאד תאי קוואסן סטייל בקר  /פרגית  /טופו מוקפצים עם אטריות
אורז רחבות ,בצל לבן ,פטריות שמפיניון ,פטריות שימאג'י ,שעועית
ירוקה ,גזר ,נבטים ,בייבי תרד ונטפי ביצים ברוטב תאילנדי מסורתי
ושבבי בוטנים

65

פטריות חמות בטמפורה בנגיעות טריאקי ובצל ירוק

36

רצועות עוף אסיאתיות בציפוי קמח מצה ,שומשום ורוטב צ'ילי מתוק

39

צ'יקן פאד תאי נתחי פרגית בגריל  /טמפורה ,מוקפצים עם
אטריות אורז ,כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל ירוק ,בוטנים ונטפי ביצים ברוטב
פאד תאי מסורתי

65

אגרול במילוי ירקות מאודים ,מוגש עם רוטב צ'ילי מתוק ) 2יח'(

32

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

65

טוקיו נודלס אטריות אורז מוקפצות עם נתחי עוף ,בקר,
חזה אווז וירקות ברוטב טוקיו סטייל

65

ביף שיטאקה אטריות אורז עם רצועות סינטה ,פטריות שיטאקה,
פטריות שמפיניון ,בצל ירוק ,בצל לבן ותרד ברוטב שינטו-יאקי

65

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

65

שתיה

קלה כשרה לפסח

ליטר וחצי מוגז

14

אייס טי

14

יין
בקבוק יין גדול ) 750מ”ל(

100

אלכוהול
בקבוק ערק

160

בקבוק וודקה ) 750מ״ל(

175

קינוחים
סופלה שוקולד

33

באונטי שכבות של נוגט קריספי ,קרם שוקולד בלגי
בציפוי פררו רושה ,גנאש שוקולד ואגוזי לוז מקורמלים

33

PASSO
VER
menu

בקבוק יין קטן ) 375מ”ל(

48

SUSHI

R E H AV I A

menu

סושי סנדוויץ' משולשי אורז

ווג'י סנדוויץ' אבוקדו ,טמאגו ובטטה טמפורה במעטפת שומשום
ורוטב טריאקי

39

סלמון סנדוויץ' סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו ,בטטה טמפורה במעטפת
שומשום ורוטב טריאקי

42

ספייסי סנדוויץ' ספייסי טונה ,אבוקדו ,בטטה טמפורה ,במעטפת שומשום

42

פוטומאקי

הוסומאקי רול צר עם אצה בחוץ •  8יחידות

•  4יחידות

רול רחב במגוון מילויים ,אצה בחוץ •  5יחידות

ווג'י פוטומאקי טמאגו ,בטטה טמפורה ,מלפפון ואבוקדו

34

סלמון פוטומאקי סלמון ,סלמון סקין ,מלפפון ,אבוקדו

38

ספייסי טונה פוטומאקי טונה אדומה ברוטב פיקנטי ,מלפפון ,אבוקדו

38

ניגירי אצבעות אורז עם נתח דג נא •  2יחידות

קאפה מאקי רול במילוי מלפפון

17

ניגירי אבוקדו

16

אבוקדו מאקי רול במילוי אבוקדו

23

ניגירי טמאגו

16

טמאגו מאקי רול במילוי אומלט יפני

20

ניגירי סלמון

22

אספרה מאקי רול במילוי אספרגוס

21

ניגירי סיבס

24

סאקה מאקי רול במילוי סלמון

25

ניגירי טונה

24

סוזוקי מאקי רול במילוי סיבס

24

ניגירי ספייסי סלמון במעטפת מלפפון

22

טאקה מאקי רול במילוי טונה אדומה

27

ניגירי ספייסי טונה במעטפת מלפפון

24

ספייסי טאקה מאקי רול במילוי טונה אדומה עם רוטב פיקנטי

27

אורמאקי רול אינסייד אאוט עם אצה בפנים ואורז בחוץ •  8יחידות
סלמון אבוקדו במעטפת שומשום

40

ספייסי סלמון סלמון במיונז צ'ילי עם אבוקדו

40

ספייסי טונה מלפפון ,אבוקדו במעטפת שומשום

40

סשימי

פרוסות דג נא •  4יחידות

סלמון

34

סיבס

30

טונה אדומה

39

קומבינציות

טונה אדומה מלפפון ,אבוקדו במעטפת שומשום

40

ווג'י רול מלפפון ,טמאגו ואספרגוס עטוף באבוקדו עם נגיעות
טריאקי ושומשום

קומבינציית טוקיו  16יחידות
 4יח' בטטה קליפורניה 4 ,יח' סלמון אבוקדו 8 ,יח' אבוקדו מאקי

56

38

סלמון סקין קריספי סלמון סקין ,אבוקדו וטמאגו במעטפת שומשום
ורוטב טריאקי

קומבינציית ווג'י  24יחידות
 4יח' בטטה קליפורניה 4 ,יח' ווג'י רול 8 ,יח' קאפה מאקי 8 ,יח' טופו טמפורה

78

40

קליפורניה בטטה בטטה בטמפורה ,אבוקדו וגזר במעטפת שומשום

38

קומבינציית ניגירי  12יחידות
 2סלמון 2 ,טונה 2 ,דג לבן 2 ,סיבס 2 ,אבוקדו 2 ,טמאגו

78

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

40

טופו טמפורה טופו בטמפורה ,מלפפון ,אבוקדו במעטפת בטטה
עם נגיעות טריאקי

קומבינציית סאקאי  20יחידות
 4יח' ספייסי טונה 4 ,יח' סלמון סקין 8 ,יח' סאקה מאקי,
 4יח' ניגירי )סלמון ,טונה ,סיבס וטמאגו(

89

38

רולים "סושי רחביה" מיוחדים

•  8יחידות

ריינבאו רול במילוי בטטה טמפורה ,מלפפון ,גזר ,אבוקדו ,במעטפת טונה,
סלמון ודג לבן

52

סלמון גריל רול במילוי סלמון סקין ,בטטה בטמפורה ,אספרגוס וטמאגו עטוף
52
בסלמון ,מוקרם במיונז צ'ילי וטריאקי בגריל
יוזו רול במילוי דג לבן ,פרוסות לימון דקיקות ,מלפפון ,גזר ,אספרגוס ובצל ירוק

52

ספיישל ווג'י במילוי אבוקדו ,בטטה טמפורה ,אספרגוס ומלפפון

49

סאן שיין רול במילוי ספייסי טונה ,סיבס ,מלפפון וגזר

52

רול בהרכבה אישית

42

בחירה דג אחד ושתי תוספות או  3תוספות ללא דג .אצה בפנים או בחוץ.
דג סלמון ,סלמון טריאקי ,טונה ,סיבס ,ספייסי טונה ,ספייסי סלמון
תוספות מלפפון ,טמאגו ,אבוקדו ,בצל ירוק ,גזר ,אספרגוס ,בטטה בטמפורה,
טופו בטמפורה

חג פסח שמח

קומבינציית טמפורה  20יחידות
 4יח' ספייסי טונה 4 ,יח' בטטה קליפורניה 8 ,יח' סלמון בטמפורה,
 4יח' סנדוויץ' סלמון

94

קומבינציית סשימי  15יחידות
 3יח' סלמון 3 ,יח' טונה 3 ,יח' דג לבן 3 ,יח' סיבס 3 ,יח' טמאגו

89

קומבינציית "סושי רחביה" ספינת עץ  32יחידות
 4יח' יוזו 4 ,יח' ריינבאו 4 ,יח' סלמון טריאקי 4 ,יח' סנדוויץ' ספייסי טונה,
 8יח' נגי המאצ'י מאקי 4 ,יח' ניגירי סושי )סלמון ,טונה ,סיבס ,טמאגו(
 4סשימי סלמון

209

קומבינציית "סושי ספיישל" ספינת עץ  40יחידות
 8יח' סלמון גריל 4 ,יח' ריינבאו 4 ,יח' סלמון טריאקי 4 ,יח' סנדוויץ' ספייסי טונה,
 8יח' ספייסי טונה 6 ,יח' ניגירי )סלמון ,טונה ,טמאגו( 3 ,סשימי סלמון 3 ,סשימי טונה
224

רולים חמים מטוגנים בטמפורה

•  8יחידות

ווג'י טמפורה טמאגו ,בטטה בטמפורה ואספרגוס בציפוי טמפורה עם
נגיעות טריאקי
סלמון טמפורה סלמון ואבוקדו בציפוי טמפורה עם נגיעות טריאקי

42
44

טונה טמפורה טונה אדומה ואבוקדו בציפוי טמפורה עם נגיעות טריאקי 44
טייגר איי ·  5יחידות רול חם עטוף באצה ללא אורז במילוי סלמון ,סיבס,
אבוקדו ,בטטה בטמפורה ,טמאגו ואספרגוס בציפוי טמפורה ורוטב
44
צ׳ילי מתוק

