
20 קונוס סלמון, אבוקדו 
ומלפפון

18 קונוס ספייסי טונה  
ומלפפון

14 קונוס צמחוני 
טמאגו, אספרגוס, אבוקדו, 

גזר ומלפפון

קונוס (1 יח')

40סנדביץ׳ סלמון  
אבוקדו, מלפפון

40 סנדביץ׳ ספייסי טונה 
אבוקדו

סנדביץ' ( 4 יח')

14 ניגירי אבוקדו 
14 ניגירי טמאגו 
24 ניגירי סלמון 
22 ניגירי סיבס 
24 ניגירי טונה 
24 ניגירי ספייסי סלמון  

במעטפת מלפפון

24 ניגירי ספייסי טונה 
במעטפת מלפפון

24 ניגירי איקורה  
ביצי סלמון

ניגירי ( 2 יח')

קינוחים
9 סורבה בטעמים (יח׳) 

מנגו, תות, קוקוס, וניל

28 / 36 סורבה רחביה 

32 פאדג׳ שוקולד 

33 סופלה שוקולד 

*
תפריט ללא גלוטן

** לתשומת ליבך קיים חשש לשאריות גלוטן
*ניתן לבקש מהמלצר סויה ללא גלוטן

לנמנעים מגלוטן

ראשונות
23 אדממה 
38 קראנץ׳ ניגירי 

קוביות אורז מטוגנות, ספייסי 
סלמון מעל, מוגש על סלט וואקמה

24 הום פרייז 
עם צ’ילי מתוק

30 יקיטורי פרגית ( 2 יח׳) 
39 יקיטורי סלמון ( 2 יח׳) 

סלטים
56 סלט קריספי סלמון 

רצועות סלמון בציפוי פריך, 
עגבניות שרי, מלפפון, גזר, 

נבטים סיניים וחסה אייסברג 
ברוטב יוזו כוסברה

56 סלט עוף ויאטנמי 
רצועות עוף / טופו בגריל, 
עגבניות שרי, מלפפון, גזר, 

נבטים סיניים וחסה אייסברג 
ברוטב יוזו כוסברה

מרק (בחורף)
32 מרק כתומים 

מוקפצים
58 פאד תאי  

נתחי עוף / טופו בגריל, מוקפצים 
עם אטריות אורז, כרוב, גזר, בצל
ירוק, נבטים, בוטנים ונטפי ביצים

ברוטב פאד תאי מסורתי

57 הוט צ׳ילי פאד תאי 
נתחי עוף / טופו בגריל,

מוקפצים עם שבבי אטריות אורז,
נטפי ביצים, בצל לבן, פטריות שימאג׳י, 
פטריות שמפיניון, בצל ירוק, עלי בייבי 

תרד ונבטים. ברוטב פאד תאי חריף

62 מרקט פאד תאי 
נתחי עוף / טופו בגריל,

מוקפצים עם אטריות אורז רחבות, 
ברוקולי, שעועית ירוקה, פטריות 

שמפיניון, פטריות שימאג'י, 
עלי תרד, בצל ירוק, גזר, נבטים וכרוב.

ברוטב פאד תאי מסורתי

מנות עיקריות
88 סלמון טפניאקי 

פילה סלמון בגריל על  אורז לבן
וירקות מוקפצים  ברוטב שינטו יאקי

69 צ׳יקן אוסקה 
פילה פרגית בגריל על  אורז לבן

וירקות מוקפצים ברוטב שינטו יאקי

*אפשרות לסלמון בתוספת 8 ש“ח

הוסומאקי ( 8 יח')

אורמאקי ( 8 יח')

39 סלמון אבוקדו 
39 ספייסי סלמון 
39 ספייסי טונה 
39 טונה אדומה 
39 / 40 רול הרכבה אישית 

דג ושתי תוספות / ללא דג 
עם שלוש תוספות, 

אורז רגיל או אורז מלא
דגים סלמון, טונה, ספייסי טונה, 

ספייסי סלמון, סיבס, בורי
תוספות טמאגו, אספרגוס, מלפפון, 

גזר, אבוקדו, אושינקו, בצל ירוק

36 סשימי סלמון 
39 סשימי טונה אדומה 
28 סשימי סיבס 

סשימי ( 4 יח')

26 סאקה מאקי 
27 טאקה מאקי 
27 ספייסי טאקה מאקי 
23 סוזוקי מאקי 
20 אבוקדו מאקי 
16 קאפה מאקי 
20 אספרה מאקי 
19 טמאגו מאקי 
19 אושינקו מאקי 

SUSHI
REHAVIA
gluten free



*
Starters
Edamame 23

Crunch Nigiri 38
fried rice cubes with spicy
salmon  toping, served on a bed of
wakame salad 

Home-fries 24
with sweet-chili sauce

Chicken Yakitori (2 pcs) 30

Salmon Yakitori (2 pcs) 39

Salads
Crispy Salmon Salad 56
salmon strips in crispy coating, 
iceberg lettuce and vegetables with 
yuzo and coriander dressing

Vietnamese Chicken Salad  56
grilled tofu / chicken strips, cherry 
tomatoes, cucumber, carrot, sprouts 
and iceberg lettuce with yuzo and 
coriander dressing

Soup (winter only)
Orange vegetables soup  32
with pumpkin, sweet potato and carrot

Stir fried
Pad Thai 58
rice noodles stir fried with grilled
chicken / tofu chunks, carrot, sprouts, 
cabbage, scallions, green beans,
egg drops and peanut chips in traditional
Pad Thai sauce

Hot Chili Pad Thai 57
rice noodles chips stir fried with
grilled  chicken\ tofu chunks,shimeji 
mushrooms, spinach, scallions,
white onion, egg drops and champignon 
mushrooms in spicy Pad Thai sauce

Market Pad Thai  62
wide rice noodles with broccoli, 
green beans, champignon mushrooms, 
Shimeji mushrooms, spinach, sprouts, 
scallions, cabbage and carrot
in traditional Pad Thai sauce

Main courses 
Salmon Tappanyaki 88
grilled salmon filet on white rice and 
stir-fried vegetables in shinto yaki sauce

Osaka Chicken 69
grilled chicken filet on white rice and 
stir-fried vegetables in shinto yaki sauce

Salmon Avocado and  20
Cucumber Cone

Spicy Tuna and Cucumber Cone 18

Veggie Cone 14
Tamago, asparagus, avocado, carrot 
and cucumber

Temaki (1 pc)

SUSHI
REHAVIA
gluten free

Salmon Sandwich 40
with avocado and cucumber

Spicy Tuna Sandwich 40
with avocado

Sushi sandwich (4 pcs)

Avocado Nigiri 14

Tamago Nigiri 14

Salmon Nigiri 24

Tuna Nigiri 22

Sea Bass Nigiri 24

Spicy Tuna Nigiri  24
wrapped in cucumber

Spicy Salmon Nigiri  24
wrapped in cucumber

Ikura Nigiri  24
salmon eggs wrapped in 
nuri seaweed

Nigiri (2 pcs)

GLUTEN FREE MENU 
sushi rehavia

Uramaki (8 pcs)
Salmon Avocado  39
coated in roasted sesame 

Spicy Salmon 39
salmon in chili mayonnaise and avocado 
coated in sesame 

Spicy Tuna 39
tuna in chili mayonnaise, cucumber and 
avocado coated in sesame

Red Tuna 39
cucumber and avocado coated in sesame

Self-made Roll 39 / 40
one fish and two vegetables or no fish
and three vegetables of your choice, 
seaweed outside or inside-out
white or brown rice

Fish salmon / red tuna / spicy tuna / spicy 
salmon / yellow tail / sea bass

Vegetables cucumber, avocado, oshinko, 
kanpyo, tamago, asparagus, scallions, carrot

Salmon  36
Sea bass 39
Red tuna 28

Sashimi (4 pcs)

Saka Maki  26

Tekka Maki  27 

spicy Tekka Maki  27

Suzuki Maki  23
 
avocado Maki  20

Kappa Maki  16
 
aspara Maki 20

Tamago Maki  19

Oshinko Maki   14

Hosomaki (8 PCs)

Sorbet 9
mango, strawberries, coconut, 
vanilla 

Rehavia׳s Special  Sorbet  28 / 36
2/3 Coconut sherbet scoops 
coated with sweetend pecan nuts

Warm Chocolate Fudge Cake 32
rich chocolate cake served
with a vanilla scoop aside

Chocolate Soué 33
warm chocolate cake served with 
a vanilla scoop aside

Desserts  

*A choice of salmon - 8 nis extra

*We serve gluten free soy sauce

** Warning  Trace amounts may be present


