מגשי מסיבה ואירוח
sushi platters & party trays

מגש מסיבה קטן
small PARTY TRAY
: רולים7 , יחידות56
 צמחוני3 , דג4
56 pieces, 7 rolls:
4 fish, 3 vegetarian

₪

1 salmon avocado raw fish
1 spicy tuna raw fish
1 salmon teriyaki cooked
1 salmon skin cooked
1 california sweet potato vegetarian
1 veggie roll vegetarian
1 special veggie roll vegetarian

 סלמון אבוקדו דג נא1
 ספייסי טונה דג נא1
 סלמון טריאקי מבושל1
 סלמון סקין מבושל1
 קליפורניה בטטה צמחוני1
 ווג'י רול צמחוני1
 ספיישל ווג'י רול צמחוני1

235

מגש מסיבה בינוני
MEDIUM PARTY TRAY
: רולים10 , יחידות80
 צמחוני5 , דג5
80 Pieces, 10 rolls:
5 fish, 5 vegetarian

₪

1 salmon avocado raw fish
1 spicy tuna raw fish
1 saka maki raw fish
1 salmon teriyaki cooked
1 salmon skin cooked
1 california sweet potato vegetarian
1 veggie roll vegetarian
1 avocado maki vegetarian
1 sweet potato maki vegetarian
1 kanpyo maki vegetarian

 סלמון אבוקדו דג נא1
 ספייסי טונה דג נא1
 סאקה מאקי דג נא1
 סלמון טריאקי מבושל1
 סלמון סקין מבושל1
 קליפורניה בטטה צמחוני1
 ווג'י רול צמחוני1
 אבוקדו מאקי צמחוני1
 בטטה מאקי צמחוני1
 קנפיו מאקי צמחוני1

275

מגש מסיבה בינוני מיוחד
SPECIAL MEDIUM PARTY TRAY
: רולים9 , יחידות72
 צמחוני3 , דג6
72 pieces, 9 rolls:
6 fish, 3 vegetarian

₪

2 salmon avocado raw fish
1 spicy tuna raw fish
2 salmon teriyaki cooked
1 salmon skin cooked
1 veggie roll vegetarian
1 special veggie vegetarian
1 california sweet potato vegetarian

 סלמון אבוקדו דג נא2
 ספייסי טונה דג נא1
 סלמון טריאקי מבושל2
 סלמון סקין מבושל1
 ווג'י רול צמחוני1
 ספיישל ווג'י צמחוני1
 קליפורניה בטטה צמחוני1

325

מגש מסיבה גדול
LARGE PARTY TRAY
: רולים14 , יחידות112
 צמחוני7 , דג7
112 Pieces, 14 rolls:
7 fish, 7 vegetarian

₪

2 salmon avocado raw fish
1 spicy tuna raw fish
2 saka maki raw fish
1 salmon teriyaki cooked
1 salmon skin cooked
2 california sweet potato vegetarian
1 veggie roll vegetarian
2 avocado maki vegetarian
2 sweet potato maki vegetarian

 סלמון אבוקדו דג נא2
 ספייסי טונה דג נא1
 סאקה מאקי דג נא2
 סלמון טריאקי מבושל1
 סלמון סקין מבושל1
 קליפורניה בטטה צמחוני2
 ווג'י רול צמחוני1
 אבוקדו מאקי צמחוני2
 בטטה מאקי צמחוני2

410

מגש מסיבה גדול מיוחד
SPECIAL LARGE PARTY TRAY
: רולים13 , יחידות104
 צמחוני4 , דג9
104 pieces, 13 rolls:
9 fish, 4 vegetarian

₪

2 salmon avocado raw fish
2 spicy tuna raw fish
1 sunshine roll raw fish
2 salmon teriyaki cooked
2 salmon skin cooked
2 veggie roll vegetarian
2 california sweet potato vegetarian

 סלמון אבוקדו דג נא2
 ספייסי טונה דג נא2
 סנשיין רול דג נא1
 סלמון טריאקי מבושל2
 סלמון סקין מבושל2
 ווג'י רול צמחוני2
 קליפורניה בטטה צמחוני2

450

מגש אירוח בינוני
MEDIUM HOSPITALITY TRAY
: רולים10 , יחידות80
 צמחוני6 , דג4
80 Pieces, 10 rolls:
4 fish, 6 vegetarian

₪

2 saka maki salmon raw fish
2 spice tuna maki raw fish
2 avocado maki vegetarian
2 sweet potato maki vegetarian
2 kappa maki cucumber vegetarian

 סאקה מאקי סלמון דג נא2
 ספייסי טונה מאקי דג נא2
 אבוקדו מאקי צמחוני2
 בטטה מאקי צמחוני2
 קאפה מאקי מלפפון צמחוני2

195

מגש אירוח גדול
LARGE HOSPITALITY TRAY
: רולים15 , יחידות120
 צמחוני10 , דג5
120 pieces, 15 rolls:
5 fish, 10 vegetarian

₪

3 saka maki salmon raw fish
2 spice tuna maki raw fish
2 avocado maki vegetarian
2 sweet potato maki vegetarian
2 kappa maki cucumber vegetarian
2 shiitake maki mushrooms vegetarian
2 tamago maki omelet vegetarian

 סאקה מאקי סלמון דג נא3
 ספייסי טונה מאקי דג נא2
 אבוקדו מאקי צמחוני2
 בטטה מאקי צמחוני2
 קאפה מאקי מלפפון צמחוני2
 שיטאקה מאקי פטריות צמחוני2
 טמאגו מאקי צמחוני2

285

מגש צמחוני גדול
VEGETRIAN TRAY
: רולים14 , יחידות112
 צמחוני14
112 Pieces, 14 rolls:
14 vegetarian

₪

2 veggie roll vegetarian
2 california sweet potato vegetarian
2 avocado maki vegetarian
2 sweet potato maki vegetarian
2 kappa maki cucumber vegetarian
2 shiitake maki mushrooms vegetarian
2 tamago maki omelet vegetarian

 ווג’י רול צמחוני2
 קליפורניה בטטה צמחוני2
 אבוקדו מאקי צמחוני2
 בטטה מאקי צמחוני2
 קאפה מאקי מלפפון צמחוני2
 שיטאקה מאקי פטריות צמחוני2
 טמאגו מאקי צמחוני2

285
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