
discover our new summer menu 
our new summer dishes are fresh, hearty and feed the soul.
try one today 

summersoulful

crispy fried breaded chicken. mayonnaise. chilli.
coriander. miso kimchee dipping sauce

118 | korean fried chicken    3.1

112 | aromatic chicken bao bun 2.2
         two fluffy asian buns with coriander + mayonnaise.
         aromatic chicken in raisukaree sauce, pickled
         asian slaw + shallots. coriander

sides

summer noodles
63 | teriyaki chicken hiyashi bowl       4.5

light + refreshing glass noodles. turmeric roasted
cauliflower. pickled asian slaw. spring onions.
fresh coriander + chilli. kimchee miso dressing

125  yakitori chicken, rice + slaw    5.9|
5 yakitori chicken skewers + teriyaki sauce.
steamed white rice. asian slaw.
spring onions. kimchee. coriander

teppanyaki

150 | chicken  5.9     151 | shrimp  6.2
152 | salmon  6.9

teppan-fried soba noodles. bean sprouts.
bok choi. red onion. mangetout.
spring onions. chillies

lemongrass soba

donburi rice bowls
54 | beef japanese fried rice     5.9

sirloin steak. white rice. mangetout. carrot.
red + spring onion. sweet potato. butternut squash.
cucumber. shallots. fried egg. spicy paste
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استكشف القائمة الصيفية الجديدة
اطباقنا الصيفية، منعشة، لطيفة، مغذية لك. جرب واحدة منهم

لطيفصيف

دجاج مقلي مقرمش. مايونيز. فلفل حار. كزبرة. صوص ميسو  بالكيمتشي 
118 | دجاج المقلي الكوري     ٣.١

112 | دجاج مبهر  ٢.٢
دجاج مبهر بصوص الرايسوكاري, مخلل سلو اآلسيوي + بصل صغير.

كزبرة

اطباق جانبية

صّيف مع النودلز
63 | دجاج التيرياكي          ٤.٥

نودلز زجاجي خفيف + منعش. قرنبيط محمص بالكركم.
مخلل سلو آسيوي. بصل اخضر.كزبرة + فلفل حار.

صوص ميسو بالكيمتشي

125 | دجاج الياكيتوري, ارز + سلو آسيوي     ٥.٩
أسياخ دجاج الياكيتوري. صوص التيرياكي. ارز ابيض. سلو آسيوي.

بصل أخضر. كيمتشي. كزبرة

تيبانياكي

150 | دجاج  ٥.٩     151 | روبيان  ٦.٢
152 | سمك السالمون  ٦.٩

تيبان نودلز السوبا املقلية. سمك السلمون.
 بوك تشوي. البصل األحمر. بازالء املانجتو. البصل األخضر. الفلفل

سوبا عشبة الليمون

اطباق ارز الدنبوري
54 | لحم مع ارز ياباني مقلي     ٥.٩

لحم السيراليون. ارز ابيض. بازالء املانجتو. جزر. بصل احمر + اخضر.
بطاطا حلوة. قرع عسل. خيار. بصل صغير. بيض مقلي. صلصة حارة
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