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"כריות"  1 8ל יח'

ניגירי דג מיושן  37לי ח'

ממולאות קציפת קוג'י כוסמת ,טרטר דגי ים ,גארום
פטריות ,גארום מקדמיה ,קרם חלמון ,אבקת קליפת חציל

דג חכות מקומי מיושן  5ימים,אורז סושי,וואסבי,ניקירי

סלמון באש  2 8לי ח'

סלמון גידול ימי איי פארו מיושן  5ימים ,רוטב  ,XOאצות
קומבו ,בצל ירוק ,אורז סושי קריספי ,שמן צ'ילי

R AW

T
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סלט ירוקים 58

S

טונה כחולת סנפיר פרא יוון ,ניקירי ,פונזו ,חמאה חומה,
קוג'י אורז ,שיסו אדום מוחמץ ,פוריקקה פרחים

בארא צ'יראשי 16 8

טונה כחולת סנפיר פרא ,סלמון גידול ימי איי פארו ,קינג
פיש בריכות מליחות הולנד אורז סושי ,איקורה ,אבוקדו,
פטריות מלך היער ומלפפון

נתח קצבים ותבשיל פריקי 158

פרת הולשטיין קיבוץ עין השופט ,שיו קוג'י  3ימים ,פריקי
קוג'י ,חמאה חומה ,קרם פרש ,פרמז'ן מיסו ,דמי גלייז

דג צלוי קולורבי 19 2

בר ים גידול קפריסין ,קציפת פרמזן במיסו ,חמאת קוג'י,
שמנת דאשי ,שמן צ'ילי ,קולורבי צלוי

דג חכות מקומי מיושן  5ימים ,קינג פיש בריכות מליחות
הולנד ,סויה זוקה ,קומבוג'ימה ,שיו קוג'י וסלק ,טאטאקי
מיסו לבן ,ישון יבש
טרטר בקר 10 4

סינטה הולשטיין מרמת דוד ,קסטן קוג'י  ,אמאזאקה ,איולי
יוזו ,חרדל יפני ,קרם חלמון

טמפורה ירקות 7 2

אגדשי טופו 5 8

דלעת אורגנית מותססת במיסו לבן ,פלפלי שישיטו מעמק
חפר ,פטריות שימג'י ,תירס גילי ,עלי שיסו

טופו משי סינגפורי ,ציר פורציני מעושן ,שמן כרישה
שחורה ,צנונית מוחמצת ,שאלוט שחור ,צנוניות ,סויה קוג'י

כנפי דג 8 8

בר ים גידול קפריסין ,הבנרו חרוך מותסס וחמאה ,קרם
פרש,שיסו ,יוזו

G R I L L

דניס גידול יוון ,שיו קוג'י ,חמאה חומה ,ג'ינגר ,בצל ירוק,
שיסו מוחמץ

סשימי 9 8 \19 0 3 WAYS \ 5

קרפצ'יו 9 8

I RON

ראמפ סטייק 138

קלמרי קוג'י 136

"ספגטי" טונה 10 8

קינג פיש בריכות מליחות הולנד ,יוזו שחור ,פונזו,
אוכמניות ,קריספי רייס ,חמציץ ,שיסו

F R I E D

G R I L L

דג פרפר 188

קלמרי עומק מקומי ,פלפל שחור ,שיו קוג'י ,שמן קארי
יפני ,צ'ילי מותסס ,גארום טלה ,גלייז דיו קלמרי

F

חסות "עלה עלה" מכפר ידידיה ,גארום מקדמיה ,מיץ יוזו,
ויניגרט אגס סלק ,אנדיב ,סלק מוחמץ ,קרמבל אגוזי לוז

שקדי עגל חלב מהולנד ,פרמזן ,פלפל שחור ,ביצי קוד
כבושות בצ'ילי ,שמנת ,דאשי ,יוזו קושו ביתי

אמאזאקה תפוחי אדמה ,פיסטוק ,באטרמילק ,קרם פרש,
אבקת גארום פטריות ,זעתר

פרת הולשטיין קיבוץ עין השופט ,מח עצם ממולאת שיסו
מוחמץ ובצל ירוק ,ג'ינג'ר ,ציר בקר ,מירין ,סאקה

בריוש ממולא טרטר טונה  34לי ח'

R

אודון מנטייקו ושקדי עגל באש 138

כיסוני דלעת צלויה 92

קורן בול  18לי ח'

פרמז'ן במיסו ,תירס "גילי" מוצרלה ,קרם פרש ,עירית ,צ'ילי
ירוק ,מלח יוזו

טרטר טונה כחולת סנפיר פרא יוון ,חמאת קוג'י ,איולי
קומקוואט מותסס ·צ'ילי קוג'י ,מיסו דלעת ,ביצה חצי רכה
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בשר סרטנים ופלפל שחור 10 8

סלט חם של פטריות צלויות 7 8

סרטן שייט כחול מקומי ,בריוש חמאת קוג'י ,אספרגוס,
ריבת שומר ,חמאת פלפל שחור ,ביצי פורל ,מסקרפונה

פטריות ירדן ,גארום פטריות ,פורטבלו ,שיטאקה ,קרם
כרובית ,קרמבל פטריות ,בצל ירוק ,שמן צילי ,פטריות
שימג'י מוחמצות

שיפוד דג באש 9 8

נתחי דגי ים ,לדר תירס "גילי" ,איולי תירס שרוף ,שרי
צהובות ,אבקת קארי יפני ,שישיטו צלוי

טאטאקי שייטל 8 8

שייטל הולשטיין מרמת דויד מיושן בקוג'י ,גארום טלה,
גלייז אגסים שחורים ,פונזו ,צנובר מקורמל ,קרם וואסבי,
אורז סושי פריך
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טומהוק  65ל 100 -גר'

פריים ריב  66ל 100 -גר'

פרת הולשטיין בת  3.5שנים ,קיבוץ עין השופט
מיושן  45יום ,שיו קוג'י

פרת הולשטיין בת  3.5שנים ,קיבוץ עין השופט
מיושן  45יום ,שיו קוג'י

פורטר האוס  58ל 100 -גר'

ניו יורק קאט  56ל 100 -גר'

פרת הולשטיין בת  3.5שנים ,מושב גבעתי
מיושן  40יום ,שיו קוג'י

פרת הולשטיין בת  3.5שנים ,קיבוץ עין השופט
מיושן  30יום ,שיו קוג'י

טי בון  56ל 100 -גר'

ניו יורק קאט  62ל 100 -גר'

פרת הולשטיין בת  3.5שנים ,קיבוץ עין השופט
מיושן  40יום ,שיו קוג'י

פרת הולשטיין בת  3.5שנים ,קיבוץ עין השופט
מיושן  60יום

טי בון  6 6ל 100 -גר'

פרת הולשטיין בת  3.5שנים ,קיבוץ עין השופט
מיושן  65יום

חסה "סזר" גוצוגורו 48

פרמזן במיסו ,שקדים מקורמלים ביוזו ,צ'ילי קוריאני,
קיופי ,מיץ יוזו
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אורז �טיפות הגלקסיה�
Iwata, Japan GINGA NO SHIZUKO

S

אצות נורי TOYOSU HAYASHIYA

שרימפס וקולורבי  4י ח' 5 2

שרימפס בלק טייגר ויאטנאמי בטמפורה ,טמאגו ,זרעי
חרדל מותססים ,פינגר ליים ,קראמבל  ,XOציר שרימפס,
מלפפון
אורז מתוק ופריך  4י ח' 5 2

עלי חזרת ,טרטר דגי ים ,איולי קומקוואט מותסס,
מרשמלו אורז ,אבוקדו ,מלפפון

ירקות גריל  4י ח 48

אספרגוס צלוי ,פטריות מלך היער ,מיסו דלעת ,גזר
מוחמץ ,אבוקדו ,קנפיו ,יוזו קושו ,מעטפת קולורבי סלק
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צלחת חריפים 2 4

הוט סוס יוזו ,סחוג קימצ'י ,צ'ילי טרי מוחמץ
רוטב ברנייז 18

פלפלת  ,שומן עוף ,ציר בקר
ביצה וקוויאר  4י ח 138

מקושקשת ביצים רכות ,מסקרפונה ,קוויאר אוסטרה
"קראט" מקיבוץ דן ,גארום פרמזן ,עירית

גראטן תפו"א 28

תפוח אדמה מזן באטר ,חמאה חומה קוג'י ,בוניטו

פירה "משי" 22

תפוחי אדמה אורגנים מזן ראטה ,דאשי ,חרדל דיז'ון ,קיופי
ירוקים קטן 28

סלנובה מחוף הכרמל ,גרגר נחלים ,מיסו דלעת ,בלסמי לבן

