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25 ................................  סלט יוזו
נבטי חמניות, פיסטוק קלוי, עלי 
בייבי, איטריות שעועית ועגבניה.

 סלט וואקמה......................... 25 
אטריות שעועית, מלפפון, גזר, 

אצות וואקמה ורוטב מיסו.

29 ..........................  וונטון מטוגן
כיסוני עוף מטוגנים ברוטב 

וייטנאמי פיקנטי.

חמוצים יפניים...................... 12

12 ............................  סלט סייגון
קולורבי, גזר, נבטים, עלי בייבי, 

צנונית ושומשום ברוטב חמוץ 
מתוק.

מרקים

מנות ראשונות

 קוביות טופו מטוגנות........... 25
טופו מטוגן בטמפורה, מוגש ברוטב 

שום, בצל ירוק וסויה לימונית.

29 ..........................  סייגון אגרול
עלי טפיוקה ממלואים בעוף 

ואיטריות שעועית, בלווי חסה, 
נענע, כוסברה ורוטב וייטנאמי.

 אדממה................................... 20
פולי סויה, מלח גס ולימון.

 29 ................  סלט עוף וייטנאמי
סלט פיקנטי עם חתיכות עוף, 
נבטים, גזר, מלפפון, קולורבי 

ופטריות.

 29 ........... מרק Fa Bo וייטנאמי
אטריות אורז, בצל ירוק, 

כוסברה ונתחי בקר.

29 .....  מרק Bun Cha וייטנאמי
מרק חמצמץ עם אטריות אורז, 
ציר דגים, קציצות דגים, שמיר, 

 בצל, עגבניות, במבוק, חסה ונבטים. 

מרק ראמן............................. 29
אווז, שיטאקי, נבטים, איטריות 

 ראמן, כוסברה וביצה קשה 
ובאק צ׳וי.

 25 ............................ מרק וונטון
מרק ירקות בתוספת וונטון 

ממולא בעוף.

25 .............................. מרק מיסו
בתוספת קוביות טופו, אצות 

וואקמה ובצל ירוק.

25 ................... מרק חמוץ חריף
בתוספת נבטים, גזר, פטריות, 

כרוב ובקר במבוק.

מרק טום יאם.........................25
מרק חריף בתוספת קרם קוקוס, 
לימון, עגבניות, פטריות, נבטים, 

נענע ועוף.

25...................... מרק Nore יפני
אצות נורי, פולי סויה, עגבניות, 
נבטים, פטריות, קישואים, נטפי 

ביצה ועוף.

Noodles - אטריות ביצים... 53 
 כרוב, גזר, בצל, פלפלים, 

פטריות ונבטים.

Rice–Noodles - אטריות אורז.  53                                                 
 כרוב, גזר, פטריות, נבטים, 

בצל לבן ובאק צ'וי.

                                                          53 ...............................  Banh Da
בצל לבן, בצל ירוק, תירס גמדי, 

פטריות, נבטים, כוסברה, בוטנים 
מטוגנים ולימון.

עיקריות

Side By Side המנות מגיעות 
לצד אורז מאודה / אורז מטוגן

אורז מטוגן ברוטב סויה....... 53                                                      
גזר, באק צ'וי, פטריות, בצל 

לבן, בצל ירוק וקישואים.                                       

                                                      53 ...... אורז מטוגן בנוסח קארי
גזר, באק צ'וי, פטריות, בצל 

לבן, בצל ירוק וקישואים.                                        

 *מנה צמחונית....................... 43                                                                            

 57 ........................  סייגון פיקנטי
עוף/בקר/אווז/טופו                                                   

פלפלים, בצל לבן, גזר, 
פטריות, בצל ירוק, תירס גמדי, 

חצילים בטמפורה, בוטנים 
ונבטי חיטה.

 סייגון חמוץ מתוק................. 57 
עוף/בקר/אווז/טופו                                             

פלפלים, גזר, אננס ובצל לבן.

 סייגון סויה קלאסי................ 57
עוף/בקר/אווז/טופו                                            

ברוקולי, באק צ'וי, בצל לבן, 
בצל ירוק, גזר, נבטים, פלפלים 

ופטריות.

57 .....  סייגון קארי וקרם קוקוס
עוף/בקר/אווז/טופו                                   

עלי בזיליקום, בצל לבן, בצל 
ירוק, גזר, פטריות וצנונית.

57 ..............  סייגון בצל וג'ינג'ר
עוף/בקר/אווז/טופו                                            

בצל לבן, בצל ירוק, ג'ינג'ר, 
כוסברה, נבטים, גזר ופטריות.

 3 סוגי פטריות..................... 57 
עוף/בקר/אווז/טופו                                                 

שיטאקי, פונגוס, שמפניון, 
במבוק שוט, בצל לבן, בצל 

ירוק וגזר.

 רצועות עוף / אווז............... 55
 מטוגנות בבצק טמפורה 

 ברוטב לימון לייֿם, 
 ברוטב שום ודבש, 

 ברוטב תפוזים, 
ברוטב וייטנאמי חריף )עגבניה, 

בצל, נענע, גזר ופלפל(
                                                                                   

מנות ילדים ......................... 32                                                                           
שניצלונים | נקניקיות עוף

*תוספת: צ'יפס | אורז מאודה | 
אורז מטוגן

רצועות עוף בשומשום....... 32                                                           

mix meat | טופו | עוף | בקר | אווז 

מנות קלאסיות
מוקפצות יחד



 35 ..........................  מאקי סלמון
אבוקדו, קמפיו וסלמון.

 מאקי טונה אדומה................ 37
אבוקדו, בצל ירוק וטונה.

 מאקי ירקות.......................... 31
אבוקדו, מלפפון, קמפיו, גזר 

ואושינקו.

 הוסומאקי 

מאקי רול 

 רול צר במילוי אחיד 
)8 יח'(, אצה בחוץ 

/ אינסייד אאוט:                                          
טיגון בתוספת 3 ₪

 אצה בחוץ / 
אינסייד אאוט )8 יח'(:                                                             

טיגון בתוספת 3 ש"ח

31 ................  שיטאקי בטריאקי
אבוקדו, גזר, בצל ירוק, מלפפון 

ופטריות שיטאקי.

31 .........................  מאקי טמאגו
אבוקדו, עירית, קמפיו וטמאגו.

35 .........................  מאקי סוזוקי
דג לבן, אבוקדו, בצל ירוק 

וקמפיו.

 23 ...............  ספייסי טאקה הוסו
רול במילוי טונה פיקנטית

 בטטה הוסו............................. 20 
רול במילוי בטטה טמפורה

20 .........................  שיטאקי הוסו
רול במילוי פטריות שיטאקי

21 ............................  סוזוקי הוסו
רול במילוי דג בס ועירית

33 ..........................Vegi Special 
טמאגו, בטטה, 

קמפיו, גזר ומלפפון.                                
עטוף באבוקדו עם טריאקי, 

 שומשום ושבבי טמפורה.

 35 ............................ C.A Classic 
סלמון ואבוקדו.                                                               
עטוף בשבבי טמפורה ושומשום 

 שחור לבן.

 35 ..........................Salmon Skin 
סלמון סקין, טמאגו, קמפיו, 

מלפפון ובצל ירוק. עטוף 
 בשבבי טמפורה ורוטב טריאקי.

38 ............................ Spicy Tuna 
טונה אדומה, איולי צ'ילי, 

מלפפון, אבוקדו ובצל ירוק. 
עטוף בשבבי טמפורה 

 ושומשום.

37 ........................... Fuji Special 
ספייסי סלמון, אבוקדו, גזר 

 ובצל ירוק.
עטוף בתפוח אדמה אדום 

פיקנטי, שבבי טמפורה 
 ושומשום.

37 .....................Salmon Dragon 
סלמון אפוי בטריאקי, מלפפון, 
גזר ובצל ירוק. עטוף באבוקדו, 

 שבבי טמפורה ושומשום.

אורודורו מאקי
אינסייד אאוט )8 יח'(

40 ..................Salmon Grill Roll 
סלמון סקין, מלפפון, אבוקדו, 
בטטה ובצל ירוק. עטוף סלמון 

מוקרם עם ספייסי מיונז.

 סלמון בטטה רול................... 37
סלמון מטוגן, אבוקדו, גזר ובצל 
ירוק. עטוף בבטטה עם טריאקי 

ושומשום.

 38 .......  ספייסי טונה טמאגו רול
טונה פיקנטית, גזר, אבוקדו 

ובצל ירוק. עטוף בדפי טמאגו, 
שומשום שחור ושבבי טמפורה.

 ספייסי סלמון......................... 38
סלמון פיקנטי, אושינקו ועירית.                                          

תערובת בצל, לימון, שום 
 וצ'ילי.

37 .............................White Fish 
דג לבן, אבוקדו, גזר ועירית.                                             

עטוף בתפוח אדמה אדום 
פיקנטי, שבבי טמפורה 

 ושומשום.

40 .............................White Kiss 
ספייסי בס, בס צרוב, אבוקדו 

מלפפון ועירית.

18 .............................  קאפה הוסו
רול במילוי מלפפון ושומשום

18 ..........................  אבוקדו הוסו
רול במילוי אבוקדו.

20 ............................  טמאגו הוסו
רול במילוי אומלט יפני

 סאקה הוסו............................. 21
רול במילוי סלמון.

 טאקה הוסו............................. 23
רול במילוי טונה



 33 ................  Oshi Suban )4 יח׳(
תערובת מתובלת של סלמון 
וטונה, בטטה אבוקדו ושבבי 

טמפורה.

42 ...  Suban Salmon Roe )8 יח׳(
תערובת מטובלת של סלמון 

וטונה, אבוקדו וביצי סלמון.

 Tawa Trio )3 יח׳(.................... 33
מגדל קטן של אורז, 

אבוקדו ופיסטוקים.                                       
בס וצ'ילי אדום / סלמון וביצי 

טוביקו / טונה וביצי טוביקו.

ספיישלים

 הינארי טונה........................... 38
אבוקדו, מיונז ובצל ירוק.              

34 ........................  הינארי סלמון
אבוקדו, מיונז ובצל ירוק.

34 ............................  וויט הינארי
בס / ילוטייל, אבוקדו ועירית.

הינארי

 הינארי ספייסי טונה........... 38 
קוביות טונה חריפה, אבוקדו 

ובצל ירוק.

 הינארי צמחוני ................... 31
 כיסוני טופו במילוי אורז, 

ירקות ומיונז.

סלין

29 ................Thai Calypso סלין 
מלפפון, אבוקדו, גזר, 

עירית ואיטריות שעועית.                  
ברוטב של לימון, שום, בצל, 

צ'ילי ועירית.

 סלין שמנת............................. 35
סלמון, גבינת שמנת, מלפפון.

 35 .............  סלין ספייסי סלמון
ספייסי סלמון מתובל 
בלמונגראס ואבוקדו.

39 ...............  סלין טונה מאגורו
טונה, אבוקדו ומלפפון.

 Mr. Perfect )8 יח׳(.................. 42 
סלמון צלוי ברוטב יין אדום 

וסאקה עם אבוקדו ובטטה

 42 .................... Salmon Tortilla 
סלמון, לימון, שום, בצל, צ'ילי 

ועירית. מוגש על טורטיה 
 קריספית.

דפי אורז וחסה מגולגלים
8 יח׳

2 יחידות



120 גרם דגסשימי

נגירי

נגירי אבוקדו / טמאגו................................................................. 16

נגירי סלמון / דג לבן / טונה........................................... 22/22/24

 נגירי סלמון ואבוקדו................................................................... 24 
סלמון צלוי, אבוקדו וטריאקי.

סשימי דג נא: סלמון / טונה / דג לבן............................. 48/54/48

54 .......................................... סשימי סלמון הבית כבוש בטריאקי

2 יח׳

 38 ...Crispy Salmon Sandwich 
סלמון, אבוקדו, בטטה ובצל 

 ירוק. מטוגן קריספי.

 42 .........Spicy Tuna Sandwich 
טונה אדומה פיקנטית, אבוקדו 

 ובצל ירוק. עטוף בשבבי טמפורה.

42 ....... Crispy Tuna Sandwich 
טונה אדומה, בטטה ובצל ירוק. 

מטוגן קריספי.

 כריך שיטאקי בטריאקי........ 35 
אבוקדו, גזר, בצל ירוק, 

בטטה ופטריות  שיטאקי.                                                                                            
עטוף בשומשום.

כריכי סושי 

 קונוס ווג'י............................. 21 
אבוקדו, חסה, טמאגו ובטטה.

 קונוס ספייסי טונה.............. 25 
טונה פיקנטית, אבוקדו 

ועירית.

 קונוס טריו סלמון................ 28
סלמון, סלמון סקין, אבוקדו 

ועירית.

קונוס

 35 ...... Crispy Vegi Sandwich 
אבוקדו, גזר, בטטה וטמאגו. 

 מטוגן קריספי.

 42 .................................. Suban 
תערובת מתובלת של סלמון 

 וטונה, אבוקדו ושבבי טמפורה.

 42 ..........................Spicy Tuna 
תערובת בתיבול טוגאשי, 

אבוקדו, עירית ושבבי טמפורה.

)4 יח' - משולשים(

 קונוס טוביקו טונה............ 28 
טונה, אבוקדו, מלפפון וביצי 

טוביקו.

 קונוס טוביקו סלמון.......... 28 
סלמון, אבוקדו, מלפפון וביצי 

טוביקו.

1 יח׳

Suban



קומבינציות

152 ................. קומבינציה זוגית
 זוגית 36 יחידות:
4 יח' הוסו טונה

4 יח' הוסו סלמון
White Fish 4 יח' הוסו

Vegi Special '8 יח
C.A Classic ’4 יח

8 יח' ריינבאו
 4 יח' נגירי, 

)סלמון - טונה אבוקדו וטמאגו(

 ים תיכונית........................... 56
20 יחידות:                                                                                      

4 יח' הוסו טונה
4 יח' הוסו סלמון

White Fish 4 יח' הוסו
4 יח' הוסו אבוקדו

4 יח' הוסו תערובת

 המזרח הרחוק....................... 58
18 יחידות:     

C.A Classic ’8 יח
4 יח' הוסו סלמון

4 יח' הוסו אבוקדו
1 נגירי אבוקדו
1 נגירי סלמון

 80 ...........  Well Done - וול דאן
18 יחידות: 

4 יח' סלמון פנקו
4 יח' בס פנקו

4 יח' טונה פנקו
4 יח' סלמון סקיין
 2 יח' הוסו סלמון 
אבוקדו בטמפורה

 Vegi - בריאות..................... 65 
16 יחידות:                                                                                   

4 יח' סנדוויץ' צמחוני
Vegi Special '4 יח
4 יח' הוסו אבוקדו
4 יח' הוסו בטטה

 מטוגנת................................. 85 
24 יחידות:                                                                                                

8 יח' מאקי ירקות
C.A Classic ’8 יח

8 יח' הוסו טונה



שתיה קרה

קולה / קולה זירו / ספרייט / ספרייט זירו.................................. 12

12 ................ פיוז-טי / סיידר תפוחים / ענבים / לימונדה / תפוזים

מים בטעמים )תפוח / אפרסק( / בירה שחורה........................... 12

10 ....................................................... סודה סינגה / מים מינרלים

16 .......................................................................... לימונענע גרוס

24 .........................................................................  קנקן מיץ )ליטר(

אלכוהול 

18 ....................................................... טובורג / קרלסברג / סטלה

20/24................................................. סינגה מהחבית חצי / שליש

ספורו / קורונה.......................................................................... 20

סאקי מוגז 300 מ״ל )שמפניה יפנית(......................................... 42

25 ........................................................................... יין אדום )כוס(

יין לבן )כוס(.............................................................................. 25

סאקי חם................................................................................... 20

עסקיות
הארוחה העסקית מוגשת בכל יום בין השעות 

11:00 עד 17:00 וכוללת קומבינציות סושי /  
מוקפצים + מנה ראשונה + שתיה.

מנות ראשונות לבחירה
חמוצים יפנים

סלט סייגון
מרק מיסו

מרק חמוץ חריף
מרק וונטון

סלט יוזו )בתוספת ₪10(
 וונטון מטוגן 6 יחידות | 

 קוביות טופו מטוגנות
)בתוספת ₪12(

שתיה
שתיה קלה / תה / קפה

 בירה סינגה | יין הבית אדום/לבן 

152 ................. קומבינציה זוגית
 זוגית 36 יחידות:
4 יח' הוסו טונה

4 יח' הוסו סלמון
White Fish 4 יח' הוסו

Vegi Special '8 יח
C.A Classic ’4 יח

8 יח' ריינבאו
 4 יח' נגירי, 

)סלמון - טונה, אבוקדו וטמאגו(.

 ים תיכונית............................ 56
20 יחידות:                                                                                      

4 יח' הוסו טונה
4 יח' הוסו סלמון

White Fish 4 יח' הוסו
4 יח' הוסו אבוקדו

4 יח' הוסו תערובת

 המזרח הרחוק...................... 58
18 יחידות:     

C.A Classic ’8 יח
4 יח' הוסו סלמון

4 יח' הוסו אבוקדו
1 נגירי אבוקדו
1 נגירי סלמון

 Well Done - וול דאן........... 80 
18 יחידות: 

4 יח' סלמון פנקו
4 יח' בס פנקו

4 יח' טונה פנקו
4 יח' סלמון סקיין
 2 יח' הוסו סלמון 
אבוקדו בטמפורה

 Vegi - בריאות..................... 65 
16 יחידות                                                                                   

4 יח' סנדוויץ' צמחוני
Vegi Special '4 יח
4 יח' הוסו אבוקדו
4 יח' הוסו בטטה

 מטוגנת................................. 85 
24 יחידות:                                                                                                

8 יח' מאקי ירקות
C.A Classic ’8 יח

8 יח' הוסו טונה

 75 ................. עסקית מוקפצים

מומלץ
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