
oman-0522 موظفينا �ستلمون ١٠٠٪ من االكراميات

 الحساسية وصعوبة الهضم  |  لو كنت تعاني اي حساسية من الطعام
 او غير قادر على هضم اطعمة معّينة، ُيرجى اعالم النادل قبل طلب الطعام
 في كل زيارة لك. سيأخذ مدير المطعم المناوب طلبك ويوصله لك شخصي�،

 بينما سيحضر مدير المطبخ طلبك شخصي� كما تريده. هذا يعني ان طلبك قد
 يأخذ وقت� اطول من العادة، بينما نهتم بأخذ كل .التدابير، اال انه ُتحّضر اطباقنا
 في اماكن فيها مكّونات قد يعاني البعض حساسية منها لذلك، ال يمكن ان
 نضمن ان تكون اطباقنا خالية تمام� من هذه المكونات في حين نسعى إلى
 التخّلص من القشر والعظام الصغيرة في اطباقنا، ثّمة فرص ضئيلة ان يبقى

بعض منها في الطبق

(ن) نباتي     (ن ص) نباتي صرف           حار           المفضل للزبائن
      قد يحتوي على قشر او عظام صغيرة    (خ غ) خالي من الغلوتين

استكشف الحلويات. قائمة
االطفال والمشروبات بالخلف

براعم الفاصوليا موسمية. يتم استخدام الملفوف الصيني
كبديل

لالستخدام مرة
واحدة، لسالمتك

خصص النودلز ا��اصة �ي
سوبا  رفيعة. بيض. قمح

اودون  سميكة. خالية من البيض
نودلز االرز  رفيعة. خالية من البيض والقمح

أسياخ دجاج الياكيتوري. صوص الت��يا�ي. ارز ابيض. سلو آسيوي. بصل أخضر.
كيم����. كز�رة

نودلز سميكة. ز�ت ال�اري. دجاج. رو�يان. شي�وا. بيض. براعم الفاصوليا. كّراث. فطر.
فلفل. بصل صغ�� مق��. زنجبيل مخلل. حبوب السمسم

42 •  ياكي اودون  ٥.٤

125 •  دجاج الياكيتوري, ارز + سلو آسيوي                ٥.٩

150 •  دجاج  ٥.٩     151 •  روبيان  ٦.٢    152 •  سمك السالمون  ٥.٩

نودلز سميكة. فطر الش�تا�ي. بصل احمر + اخضر. بازالء املانجتو. براعم الفاصوليا. جزر.
قرع عسل. زنجبيل مخلل. ش�شي��. صوص ا��يار امل�شور + امل�سو

سوبا عشبة الليمون
48 •  دجاج + روبيان  ٥.٧     47 •  ياساي | توفو (ن ص)  ٤.٧

نودلز االرز. صوص اآلماي. بيض. براعم الفاصوليا. كراث. فلفل حار. بصل احمر + اخضر.
كراث مق��. �عناع. كز�رة. ليمون طازج

باد تاي

40 •  دجاج + روبيان  ٥.٧     41 •  ياساي | فطر (ن ص)  ٤.٧

نودلز رفيعة. بيض. خليط فلفل. براعم الفاصوليا، بصل ابيض + اخضر. كراث مق��. زنجبيل
مخلل. حبوب سمسم

ياكي سوبا

45 •  شرائج لحم  ٦.٥

نودلز رفيعة. ز�ت ال�اري. بازالء املانجتو. بوك شوي. بصل احمر + اخضر.  فلفل حار. براعم
الفاصوليا. صوص الت��يا�ي. كز�رة. حبوب السمسم

تيرياكي سوبا

��م س�يك متبل. باذنجان مق�� مغطى بامل�سو. نودلز رفيعة. حبوب سمسم + صوص بو��و��
بصلصة السمسم والبو��و��. بصل اخضر. كيم����. نصف بيضة منقعة �� الشاي. كز�رة

88 •  ستيك بولجوجي  ٧

ب �سرعة ل��صول ع��
ّ
النودلز املسّواة ع�� الشواية. تقل

نودلز طر�ة مع خضار مقرمش

تيبانياكي

فيليھ الساملون املشوي ع�� الت�بان. ارز ابيض لزج. بطاطا حلوة. 
فلفل احمر + اخضر. لفت. جزر. حبوب ادامامي

  81 •  كوكورو ترياكي السالمون  ٦.٥ 

توفو طري بالش�شي��. ارز ابيض لزج. بطاطا حلوة.
فلفل احمر + اخضر. لفت. جزر. حبوب ادامامي

82 •  كوكورو شيشيمي التوفو (ن ص)  ٤.٨ 

زنجبيل، ثوم + اعشاب. دجاج متبل و مشوي. جوز الهند + ارز
مع عشب الليمون  + سلو  مخلل. ليمون مكرمل

96 •  دجاج شو شيوك  ٥.٢ 

'�و�ورو' �ع�� 'روح، قلب + عقل'. وعاء لتغذية روحك
اوعية الكوكورو

ابيض  ع�� البخار     بني  ببعض املكسرات      ابيض لزج
خصص طبق االرز ا��اص �ي

ن. س�يك مق��. فلفل احمر + اخضر. بصل احمر. بطاطا حلوة.
ّ

حلو + مدخ
قرع عسل. حبوب ادامامي. بوك شوي. فلفل حار. كز�رة. ارز ابيض

95 •  لحم الباربكيو الكوري  ٥.٩

53 •  ياساي | فطر (ن)  ٤.٧     50 •  دجاج  ٤.٩     54 •  لحم      ٥.٩

ارز ابيض. بازالء املانجتو. جزر. بصل احمر + اخضر. بطاطا حلوة. قرع عسل.
خيار. بصل صغ��. بيض مق��. صلصة حارة

ارز ياباني مقلي  

ارز أسمر مق��. بيض. فطر. بازالء املانجتو. ذرة حلوة. بصل اخضرمخلالت يابانية
77 •  تشا هان الدجاج + الروبيان  ٥.٥

69 •  شرائح اللحم  ٥.٩     70 •  دجاج  ٥.٧

صوص ت��يا�ي. ارز ابيض لزج. جزر م�شور. براعم البازالء. بصل اخضر.
حبوب سمسم. مع كيم����

تيرياكي

طبق كب�� من االرز، مغطى بال��م الطري و ا��ضار املقرمش. تقليدي + محبب
اطباق ارز الدنبوري

كرنب حار مخمر + فجل مع ثوم. يحتوي ع�� سمك + مأ�والت بحر�ة
306 •  كيمتشي       ٠.٥

305 •  بيضة منقعة في الشاي (ن )  ٠.٥

301 •  نودلز االرز / نودلز االودون (ن ص)  ٠.٧

308 •  نودلز السوبا (ن )  ٠.٧

302 •  حساء ميزو + مخلالت يابانية (ن ص)  ١.٣

303 •  فلفل حار (ن ص)  ٠.٣

304 •  مخلالت يابانية  (ن ص)  ٠.٥

307 •  ارز على البخار  (ن ص)  ٠.٥

300 •  ارز بنى / ارز لزج (ن ص)  ٠.٧

اضافات  اضافات شهّية لوجبتك

72 •  ياساي |  بطاطا حلوة. باذنجان. قرع عسل (ن ص)  ٤.٥

71 •  دجاج  ٥.٩     666 •  دجاج حار              ٥.٩

صوص ال�ا�سو �اري. دجاج او خضار �� م��وق ا���� املقرمش. ارز ابيض لزج.
سلطة جان�ية. مخلالت يابانية

كاتسو
1191 •  توفو (ن ص) ٤.٩

94 •  لحم  ٦.٥     92 •  دجاج  ٥.٩     93 •  روبيان  ٦.٢

حار + مشتعل. بازالء املانجتو. فلفل احمر + اخضر. بصل. فلفل احمر حار.
حبوب السمسم. ش�شي��. ليمون طازج. ارز ابيض

فاير كراكر

1176 •  توفو (ن ص) ٤.٩ 79 •  روبيان  ٦.٢     75 •  دجاج  ٥.٩

معتدل + حامض. جوز هند. بازالء املانجتو. فلفل. بصل احمر + اخضر. حبوب
سمسم. فلفل حار. كز�رة. ليمون طازج. ارز ابيض

رايسو كاري

ابيض  ع�� البخار     بني  ببعض املكسرات      ابيض لزج
خصص طبق االرز ا��اص �ي

مع مذاق طازج. يط�� ببطء ل��صول ع�� املذاق.
ي�نوع من ال�اري املعتدل + املعطر إ�� ا��ار القوي

كاري

خصص املرق ا��اص �ي
خفيف  دجاج او خضار

حار  دجاج او خضار بالفلفل ا��ار
غني  مرق دجاج مخفف مع امل�سو

دجاج متبل مشوي. رو�يان مع الذيل. محار بالقشر. شي�وا. نصف بيضة
منقعة �� الشاي. جذوع ا����ران. وا�امي. بصل اخضر. براعم البازالء.

مرق دجاج غ�� بامل�سو

21 •  واجاماما     ٦.٥

دجاج متبل، براعم البازالء. منما. بصل اخضر. مرق دجاج غ�� بامل�سو
20 •  الدجاج المشوي  ٥

توفو طري مغطى بالش�شي��. خليط فطر مشوي. براعم البازالء. جزر. فلفل
حار. كز�رة. نودلز االودون. مرق خضار بال�اري

23 •  كاري بوروسو (ن ص)         ٦.٥

24 •  شرائح اللحم  ٥.٩     25 •  دجاج  ٥.٥
بصل احمر + اخضر. براعم الفاصوليا. كز�رة. ليمون طازج. مرق دجاج حار

حار

رو�يان متبل مع الذيل. براعم الفاصوليا. بصل اخضر. كيم����. ليمون
طازج. كز�رة. مرق خضار حار

34 •  الروبيان الحار + الكيمتشي                ٥.٥

��م مشوي بقري �وري. نصف بيضة منقعة �� الشاي. منما. كيم����. بصل
اخضر. كز�رة. ز�ت الفلفل ا��ار. مرق دجاج غ��

30 •  تنتنمن لحم البقر       ٥.٩

النودلز الطازجة �� املرق الساخن بالبخار، مغطى بال��م او ا��ضار

رامن

دجاج بالزنجبيل. رو�يان. اوراق خضار منّوعة. بازالء املانجتو. طماطم
صغ��ة. شرائح الشمندر ا��لل، جزر + بصل احمر. بصل صغ�� مق��.

صلصة نووك �شام + م�سو بالزنجبيل

65 •  سلطة باد تاي (خ غ)   ٣.٩

ع�� طر�قة واجاماما. خفيف، طازج، مغذي
سلطات

خ�� رو�ي. فطر منوع. روب بالكز�رة. صلصة ا��يوزا. سبانخ. خيار. سلو اسيوي
105 •   فطر ١ .٢

خ�� رو�ي. دجاج بن�و. روب بالكز�رة. صوص ال�ا�سو �اري. سبانخ. خيار. سلو اسيوي
102 •   دجاج | كاتسو  ١ .٢

 نكهات محشوة يقدم �� خ�� رو�ي مق�� ع�� الت�بان

روتي رابس
11110 •  بانغ بانغ بالقرنبيط خبز الباو (ن ص)  ١.٩  قرن�يط مقرمش

116 •  لحم الباربكيو الكوري  ٢.٥  مع البصل االحمر

112 •  دجاج مبهر           ٢.٢  دجاج م��ر بصوص الرا�سو�اري, مخلل سلو اآلسيوي + بصل صغ��. كز�رة

121 •  كاتسو الدجاج  ٢.٢  مع السلو اليابا�ي املقرمش

قطعتان من ا���� اآلسيوي مع الكز�رة + املايون��
خبز الباو

100 •  دجاج  ٣

101 •  ياساي | خضار (ن ص)  ٢.٧

تقدم مشو�ة مع صلصة للتغم�س
على البخار

خمسة فطائر آسيو�ة باش�� ا��شوات
جيوزا

118

أسياخ دجاج متبل بالياكيتوري. صلصة تر�ا�ي ا��ار. ش�شي��. بصل أخضر
  27 •  أسياخ الدجاج الياكيتوري                 ٢.٤

مايون�� �ا�سو. ش�شي��. بصل اخضر. كز�رة مخلل
  1152 •  بطاطا حلوة بالكاتسو نباتي صرف (ن )           ٢.٤

حبار مق�� مقرمش. رشة ش�شي��. صوص فلفل حار + كز�رة للتغم�س
107 •  حبار بالفلفل          ٣.٣

رو�يان �� م��وق ا���� املقرمش املق��. كز�رة. ليمون طازج.
صوص فلفل حار + ثوم للتغم�س

103 •  ابي كاتسو       ٣.٩

حلو + منعش. دجاج مق��. نودلز االرز. فطر. بصل
احمر + اخضر. براعم الفاصوليا. كز�رة. شور�ة

جوز الهند بالنعناع + عشب الليمون

120 •  توم يام الدجاج(خ غ)      ١.٩

بروك�� مقرمش مق��، فلفل احمر،
بطاطا حلوة + هليون. وا�امي. صلصة

حلو + حامض للتغم�س

111 •  تيمبورا النباتي (ن ص)  ١.٩

اوراق خضار منّوعة. حبوب ادمامي. طماطم
صغ��ة.اعشاب بحر�ة. مخلل الفجل. جزر و�صل
احمر. بصل صغ�� مق��. صلصة واجاماما امل��لّية

109 •  سلطة خام (ن ص)  ١.٩

صوص البار�كيو + كيم����. بصل اخضر. فلفل احمر. حبوب السمسم
106 •  اجنحة دجاج الباربكيو الكورية    ٢.٥

 دجاج مق�� مقرمش. مايون��. فلفل حار. كز�رة, صوص م�سو  بالكيم����
118 •  دجاج المقلي الكوري                 ٣.١

قرن�يط مقرمش. صوص الفاير كراكر. بصل احمر + اخضر. زنجبيل طازج. كز�رة
110 •  بانغ بانغ القرنبيط (ن ص)        ٢.٦

حبوب بامل�� او امل�� ا��ار بالثوم
 104 •  ادامامي (ن ص)           ٢.٤

اطباق صغ��ة بمذاق كب��. يمكنك مشاركة ٣ اطباق ب�ن فردين،
بجانب الطبق الرئ����

اطباق جانبية

قد تالحظ �غي�� عند ز�ارتك هذه ا�� واجاماما. لضمان سالمتك وانت تأ�ل
�� املطعم قدر االم�ان، فقد ازلنا قائمة الطعام العادية. هذا يحد من

 عن ذلك، قمنا بطباعة
ً
االتصال املباشر للمساعدة �� حماية ا��ميع. بدال

قائمة الورق هذه ال�� تحتوي ع�� جميع املعلومات ال�� تحتاجها

(خ غ)

3.5          • 123

51•  ياساي  |  توفو  (خ غ) (ن ص)  ٦.١

49•  دجاج (خ غ) ٦.٥     52•  روبيان  (خ غ)  ٦.٧

مذاق جوز الهند. شور�ة عشبة الليمون + كركم. فلفل احمر. بصل اخضر. ملفوف
صي�� و�صل احمر. مز�ن بفلفل حار. كز�رة. ز�ت الفلفل. يقدم مع طبق جان�� من

االرز البيض. االرز االسمر او نودلز االرز مع حبوب السمسم

توتشيجي كاري

 صحن الهياشي
نودلز زجا�� خفيف + منعش .قرن�يط محمص بالكركم. مخلل سلو آسيوي. بصل اخضر.

كز�رة + فلفل حار. صوص

4.5  دجاج التيرياكي
 مع صوص م�سو بالكيم����

  

     

63

جديد
ّصيف مع نودلوز

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد
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oman-0522 موظفينا �ستلمون ١٠٠٪ من االكراميات

 الحساسية وصعوبة الهضم  |  لو كنت تعاني اي حساسية من الطعام او غير قادر على هضم اطعمة معّينة، ُيرجى اعالم النادل قبل طلب الطعام في كل زيارة لك. سيأخذ مدير
 المطعم المناوب طلبك ويوصله لك شخصي�، بينما سيحضر مدير المطبخ طلبك شخصي� كما تريده. هذا يعني ان طلبك قد يأخذ وقت� اطول من العادة، بينما نهتم بأخذ كل .التدابير، اال انه

 ُتحّضر اطباقنا في اماكن فيها مكّونات قد يعاني البعض حساسية منها لذلك، ال يمكن ان نضمن ان تكون اطباقنا خالية تمام� من هذه المكونات في حين نسعى إلى التخّلص من القشر
والعظام الصغيرة في اطباقنا، ثّمة فرص ضئيلة ان يبقى بعض منها في الطبق

(ن) نباتي     (ن ص) نباتي صرف           حار           المفضل للزبائن         قد يحتوي على قشر او عظام صغيرة       (خ غ) خالي من الغلوتين

737 •  كابتشينو (ن )  ١.٦

735 •  التيه (ن )  ١.٦

733 •  امريكانو (ن )  ١.٥

731 •  دابل إسبريسو (ن ص)  ١.٣

731 •  اسبريسو (ن ص)  ١.١

القهوة

771

775 •  شاي مغربي بالنعناع (كيس)  ١٫٥

772 •  ايرل جراي (كيس)  ١٫٥

773 •  انجلش بريكفاست (كيس)  ١٫٥

771 •  شاي اخضر  مجا�ي

اوراق سائبة، مزهرة وطازجة. تقدم �� مصفاة الشاي
الشاي (ن ص)

مشروبات ساخنة

723 •  ليموناضة بالفراولة  ٢.٥

722 •  ياسمين + آيس تي  ٢.٥

721 •  خيار + نعناع آيس تي  ٢.٥

717 •  ليمون بالنعناع  ٢.٥

713 •  ليموناضة طازجة  ٢.٥

مشروبات باردة (ن ص)

704 •  مياه غازية  كبير  ١.٥

702 •  مياه غازية  عادي  ١

703 •  مياه معدنية  كبير  ١.٥

701 •  مياه معدنية  عادي  ١

708 •  سبرايت | فانتا   ٠.٧

705 •  كوكاكوال | كوكاكوال دايت | كوكاكوال زيرو   ٠.٧

مشروبات غازية (ن ص)

719 718721

721 •  روز موهيتو  ٢.٥
مشروب �و�ي شه�� بنكهة الورد ا��لية، منعش وز�ي

719 •  رازبيري + اليتشي  ٢.٥
مشروب بالفواكھ املنعشة مع الالي���� اللذيذ + التوت االحمر الطازج

718 •  كوكونت بيناكوالدا  ٢.٥
بورتر��و األصل، هذا املشروب ���� االناناس، �� خلطتنا املطورة اضفنا حليب جوز الهند السلس

باردة، حلوة، منعشة

موكتيالت (ن ص)

02

17 •  بيري باالنس  توت. تفاح. زنجبيل

18 •  نوريش مينت  تفاخ. �عناع. ليمون

19 •  هاي فايف  شمام. اناناس. ليمون. تفاح.ال��تقال

16 •  زنجيبل + شراب التفاح  ١.٥ زنجيبل + تفاح. طازج

08 •  تروبيكل مانجو. تفاح. برتقال

07 •  اب بيت جذور الشمندر. فلفل احمر . خيار. الزنجبيل

06 •  سوبر جرين تفاح. �عناع. كرفس. ليمون

03 •  برتقال عص�� ال��تقال نقي + �سيط

02 •  فواكه تفاح. برتقال. فاكهة الباشون

عادي  ١.٩   كبير  ٢.٥
معصورة، مصفاة، مس�و�ة طازجة

عصائر طازجة (ن ص) (خ غ)

مشروبات

استكشف وجباتنا بالخلف

لالستخدام مرة
واحدة، لسالمتك

«“dO� s� s�

حمل �������������للحصول على مكافآت مع كل شراء

927

142 •  عصير طازج صغير (ن ص)  ٠٫٩

مشروبات صغيرة

تشا هان صغير
ارز ابيض مق�� �سرعة ع�� الشواية مع دجاج او توفو
مق��، بيض، ذرة، جزر، براعم البازالء وصلصة آماي

977 •  دجاج  ٢.٣
978 •  ياساي (ن)  ١.٩

972 •  ياساي كاتسو الصغير (ن)  ١.٩

كاتسو دجاج صغير
صدر دجاج بم��وق ا���� مق��  او مشوي يقدم مع ارز لزج

ابيض  جزر ، خيارو ذرة،  يمكن االختيار ب�ن صلصة �ا�سو
�اري او صلصلة أماي

971 •  كاتسو  ٢.٣
973 •  مشوي  ٢.٣

اطباق االرز

نودلز مشوي صغير
نودلز السو�ا مع دجاج مشوي ،ذرة ،جزر،

خيار وصلصة آماي
981 •  دجاج  ٢.٣

982 •  سمك      ٢.٣

ياكي سوبا صغير
نودلز سو�ا مقلية ع�� الشواية مع بيض الدجاج، بيض، ذرة،

براعم البازالء، فلفل رومي،توفو وصلصة آماي
940 •  دجاج  ٢.٣

941 •  ياساي (ن)  ١.٩

نودلز

رامن صغير
نودلز �� حساء  ا��ضار املوسمية، جزر وذرة، يمكن االختيار

 ب�ن صدر الدجاج املشوي او التوفو املق��
920 •  دجاج  ٢.٣

927 •  ياساي (ن)  ١.٩

رامن

طبق صغ�� + عص�� طازج صغيـر + آ�س كر�م
987 •  كن محبÈ للنودلز  ٣.٥

قائمة االطفال

131

143

145

ورد
الفستق

الشوكوالته
جوز الهند

مانجو

اخ�� أي ثالث نكهات

  145 •  موتشي (ن ص) (خ غ)             ٣.٩   

122 •  بينك جوافة مع النعناع الطازج
126 •  مانجو مع النعناع الطازج

  مثلجات (ن) (خ غ) ٢.٩

140 •  ريكا جوز الهند مع شرائح جوز الهند
125 •  شوكوالتة

129 •  فستق مع م��وق الفستق
913 •  فانيال مع النعناع الطازج

آيس كريم (ن)  ٢.٩
128 •  آيس كريم الكراميل الممّلح مع حبوب السمسم املكرملة.

            صوص الطو�� ا��ار + الزنجبيل

موس الشو�والتھ مدخن. كراميل مم��. فتات ال�س�و�ت. �شو�ليت فادج براو�ي
جاناش الشو�والتھ. آ�س كر�م الفانيال

144 •  كعكة الشوكوالتة مدخن (ن)         ٣.٥

مع تو�� الفلفل + صوص الزنجبيل
131 •  تشيز كيك بالشوكوالتة البيضاء + الزنجبيل  ٢.٩

�. صوص
ّ

قطع موز �� م��وق ا���� املقرمش. آ�س كر�م الكراميل املم�
الطو�� ا��ار + الزنجبيل

142 •  كاتسو الموز (ن)  ٢.٩

مق��+ باو بن مغطى بالسكر. آ�س كر�م. صوص التو��. �عناع طازج
143 •  باوبن + ايس كريم (ن)            ٢.١

���ء حلو ولكن مختلف. �شكيلة من ا��لو�ات املستوحاة من املذاق اآلسيوي

حلويات

قد تالحظ �غي�� عند ز�ارتك هذه ا�� واجاماما. لضمان سالمتك وانت تأ�ل
�� املطعم قدر االم�ان، فقد ازلنا قائمة الطعام العادية. هذا يحد من

 عن ذلك، قمنا بطباعة
ً
االتصال املباشر للمساعدة �� حماية ا��ميع. بدال

قائمة الورق هذه ال�� تحتوي ع�� جميع املعلومات ال�� تحتاجها

19 07 18

03

08

773

جديد

721

723

722



83

96

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

teriyaki chicken   4.5
with kimchee miso dressing 

  

     

63

new

summer noodles

new

new

new

oman-0522our staff receive 100% of tips

allergies + intolerances | if you have a food allergy, intolerance or 
sensitivity, please let your server know every time you visit, before you 
order. the manager on duty will personally take and deliver your order, 
whilst the kitchen manager will personally prepare your food as you require. 
this may mean that your meal may take a little longer than normal to 
prepare, whilst we take every care to prevent cross-contamination. please 
note, we cannot guarantee that your dish will be free from allergenic ingredi-
ents, as dishes are prepared in areas where these ingredients are present. 
whilst we take care to remove any small bones or shells from our dishes, 
there is a small chance that some may remain

(v) vegetarian     (vg) vegan          spicy          guest favourite

     may contain shell or small bones     (ng) non-gluten

beansprouts are seasonal. chinese cabbage is used instead

125

customise my noodles
soba  thin, wheat egg 

udon  thick, white without egg

rice noodle  thin, flat without egg or wheat

thick noodles. curry oil. chicken. shrimps. chikuwa. egg. beansprouts.
leeks. mushrooms. peppers. fried shallots. pickled ginger. sesame seeds

42 •  yaki udon  5.4

yakitori chicken skewers. teriyaki sauce. steamed white rice.
asian slaw. spring onions. kimchee. coriander

125 •  yakitori chicken, rice + asian slaw            5.9

150 •  chicken  5.9     151 •  shrimp  6.2     152 •  salmon  5.9

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

lemongrass soba

48 •  chicken + shrimp  5.7     1147 •  yasai | tofu (vg)  4.7

rice noodles. amai sauce. egg. beansprouts. leeks. chilli.
red + spring onion. fried shallots. mint. coriander. fresh lime

pad thai

40 •  chicken + shrimp  5.7     1141 •  yasai | mushroom (vg)  4.7

thin noodles. egg. peppers. beansprouts. white + spring
onion. fried shallots. pickled ginger. sesame seeds

yaki soba

thin noodles. curry oil. mangetout. bok choi. red + spring onion.
chilli. beansprouts. teriyaki sauce. coriander. sesame seeds

45 •  teriyaki steak soba     6.5

marinated sirloin. miso-fried aubergine. thin noodles. sesame + bulgogi
sauce. spring onion. kimchee. half a tea-stained egg. coriander

88 •  steak bulgogi  7

noodles sizzling from the grill. turned quickly so that
the noodles are soft but the vegetables crunchy

teppanyaki

explore our desserts. kids
menu and drinks overleaf

single use

for your safety

teppan-grilled salmon fillet. sticky white rice. sweet potato.
green + red peppers. kale. carrots. edamame beans

81 •  teriyaki salmon kokoro   6.5

shichimi-coated silken tofu. sticky white rice. sweet potato.
green + red peppers. kale. carrots. edamame beans

82 •  shichimi tofu kokoro (vg)   4.8

ginger. garlic + herb marinated roasted chicken. coconut + lemongrass
dressed rice. pickled slaw. caramelised lime

78 •  shu’s shiok chicken   5.2

‘kokoro’ means ‘spirit, heart + mind’. the bowl to
feed your soul

kokoro bowls

spicy fermented cabbage + radish with garlic. contains fish + seafood
306 •  kimchee      0.5

305 •  tea-stained egg (v)  0.5

303 • chillies (vg) 0.3

304 • japanese pickles (vg) 0.5302 •  miso soup. japanese pickles (vg)  1.3

301 •  rice / udon noodles (vg)  0.7

308 •  soba noodles (v)  0.7

307 •  steamed rice (vg)  0.5

300 •  brown rice / sticky rice (vg)  0.7

extras  tasty additions to your meal

white  steamed      brown  slightly nutty      sticky white

customise my rice

sweet + smokey. wok-fried steak. red + green peppers. red onion.
sweet potato. butternut squash. edamame beans. bok choi. chillies.
coriander. white rice

95 •  korean barbecue beef  5.9

53 •  yasai | tofu (v)  4.7     50 •  chicken  4.9     54 •  beef    5.9

white rice. mangetout. carrot. red + spring onion. sweet potato.
butternut squash. cucumber. shallots. fried egg. spicy paste

japanese fried rice

stir-fried rice. egg. mushrooms mangetout. sweetcorn. spring
onions. japanese pickles

77 •  chicken + shrimp cha han  5.5

69 •  beef brisket  5.9     70 •  chicken  5.7

teriyaki sauce. sticky white rice. shredded carrots. pea shoots.
spring onion. sesame seeds. side of kimchee

teriyaki

a big bowl of rice, topped with tender meat and
crunchy vegetables. traditional + hearty

donburi rice bowls

white  steamed      brown  slightly nutty      sticky white

customise my rice

72 •  yasai | sweet potato. aubergine. butternut squash (vg)  4.5

71 •  chicken  5.9     666 •  hot chicken           5.9

aromatic katsu curry sauce. chicken or vegetables in crispy panko
breadcrumbs. sticky white rice. side salad. japanese pickles

katsu

94 •  beef  6.5     92 •  chicken  5.9     93 •  shrimp  6.2
1191 •  tofu (vg)  4.9

bold + fiery. mangetout. red + green peppers. onion. hot
red chillies. sesame seeds. shichimi. fresh lime. white rice

firecracker

79 •  shrimp  6.2     75 •  chicken  5.9     1176 •  tofu (vg)  4.9

mild + citrusy. coconut. mangetout. peppers. red + spring
onion. sesame seeds. chilli. coriander. fresh lime. white rice

raisukaree

with a fresh twist. cooked patiently to infuse flavour.
ranging from mild + fragrant to seriously kicking

curry

customise my broth
light  chicken or vegetable

spicy  chicken or vegetable with chilli

rich  reduced chicken broth with dashi + miso

grilled marinated chicken. tail-on shrimp. shell-on mussels. chikuwa. half a
tea-stained egg. menma. wakame. spring onion. pea shoots. rich chicken
broth with dashi + miso

21 •  wagamama’s own    6.5

marinated chicken. pea shoots. menma. spring onion. rich chicken broth
with dashi + miso

20 •  grilled chicken  5

shichimi-coated silken tofu. grilled mixed mushrooms. pea shoots.
carrot. chilli. coriander. udon noodles. curried vegetable broth

23 •  kare burosu (vg)         6.5

24 •  beef sirloin steak  5.9     25 •  chicken  5.5
red + spring onion. beansprouts. coriander. fresh lime. spicy chicken broth
chilli

marinated tail-on shrimp. beansprouts. spring onion. kimchee. fresh lime.
coriander. spicy vegetable broth

34 •  chilli shrimp + kimchee             5.5

korean barbecue beef. half a tea-stained egg. menma. kimchee.
spring onion. coriander. chilli oil. extra rich chicken broth

30 •  tantanmen beef brisket      5.9

fresh noodles in steaming broth, topped with
meats or vegetables

ramen

ginger chicken. shrimps. mixed leaves. mangetout. baby plum
tomatoes. shredded pickled beetroot, carrot + red onion.
fried shallots. nuoc cham + ginger miso dressing

65 •  pad thai salad (ng) 3.9

the wagamama way. light, vibrant, nourishing
salads

105 •  mushroom  2.1
      roti wrap. mushroom mix. coriander yoghurt. gyoza sauce.
        spinach. cucumber. asian slaw

102 •  chicken | katsu   2.1
        roti wrap. panko chicken. coriander yoghurt.
        katsu curry sauce. spinach. cucumber. asian slaw

flavourful fillings served in a teppan-fried roti wrap
roti  wraps

11110 • bang bang cauliflower bao bun (vg)  1.9  crispy cauliflower
116 •  korean barbecue beef  2.5  red onion

112 •  aromatic chicken          2.2  aromatic chicken in raisukaree
        sauce, pickled asian slaw + shallots. coriander

121 •  chicken katsu  2.2  crunchy asian slaw

two fluffy asian buns with coriander + mayonnaise
bao steamed buns

100 •  chicken  3

101 •  yasai | vegetable (vg)  2.7

served grilled with dipping sauce 
steamed
five dumplings packed with taste
gyoza

118

crispy fried squid. shichimi spice. chilli + coriander dipping sauce
107 •  chilli squid        3.3

shrimp in crispy panko breadcrumbs. coriander. fresh lime.
chilli + garlic dipping sauce

103 •  ebi katsu      3.9

sweet + tangy.  stir-fried chicken. rice noodles. mushrooms.
red and spring onions. beansprouts. coriander. mint. coconut + lemongrass soup

120 • chicken tom yum (ng)      1.9

crispy fried tenderstem broccoli, red pepper, sweet potato + asparagus.
wakame. sweet + sour dipping sauce

111 • vegetable tempura (vg) 1.9

marinated chicken skewers. spicy teriyaki sauce.
shichimi. spring onions

27.  chicken yakitori skewers (v)                 2.5

katsu mayo. shichimi. spring onions. pickled coriander
1152 . vegan katsu sweet potato bites (v)  2.4

mixed leaves. edamame beans. baby plum tomatoes. seaweed. pickled
mooli, carrot + red onion. fried shallots. wagamama dressing

109 •  raw salad (vg)  1.9

crispy fried breaded chicken. mayonnaise. chilli. coriander, miso kimchee dipping sauce
118 •  korean fried chicken             3.1

crispy cauliflower. firecracker sauce. red + spring onion. fresh ginger. coriander
110 •  bang bang cauliflower (vg)         2.6

beans with salt or chilli-garlic salt
104 •  edamame (vg)(ng)       2.4

small plates with big taste. most people share three
between two, alongside their main dish

sides

you may notice something different about this wagamama visit.
to make sure dining in is as safe as possible, we've removed our
normal menus. this limits contact to help keep everyone protected.
instead, you will find the menu right here on your placemat

firecracker mayonnaise. red + spring onion. coriander. chilli. fresh lime
123 •  bang bang shrimp       3.5

korean barbecue sauce + kimchee. scallions. red chillies. sesame seeds
106 •  korean barbecue wings   2.5

fragrant coconut, lemongrass + turmeric soup. red peppers. spring onions.
bok choi and red onions. garnished with chilli. coriander. chilli oil. served
with a side of white rice. brown rice or rice noodles with sesame seeds

tochigi curry

51• yasai I tofu (vg)(ng)  6.1
49 • chicken (ng) 6.5    52 • shrimp (ng)  6.7 

new

new



oman-0522our staff receive 100% of tips

allergies + intolerances | if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let your server know every time you visit, before you order. the manager 
on duty will personally take and deliver your order, whilst the kitchen manager will personally prepare your food as you require. this may mean that your meal may 
take a little longer than normal to prepare, whilst we take every care to prevent cross-contamination. please note, we cannot guarantee that your dish will be free 
from allergenic ingredients, as dishes are prepared in areas where these ingredients are present. whilst we take care to remove any small bones or shells from 
our dishes, there is a small chance that some may remain

(v) vegetarian     (vg) vegan          spicy          guest favourite          may contain shell or small bones     (ng) non-gluten

737 •  cappuccino (v)  1.6

735 •  latte (v)  1.6

733 •  americano (v)  1.5

732 •  double espresso (vg)  1.3

731 •  espresso (vg)  1.1

coffee

771

775 •  moroccan mint (tea bag)  1.5

774 •  earl grey (tea bag)  1.5

773 •  english breakfast (tea bag)  1.5

771 •  green tea  free

loose leaf, flowering and fresh. served in an individual tea infuser
tea (vg)

hot drinks

723 •  strawberry lemonade          2.5
722 •  jasmine + lime iced tea          2.5
721 •  cucumber + mint iced tea          2.5
717 •  mint lemonade  2.5

713 •  homemade lemonade  2.5

cold drinks (vg)

704 •  sparkling water large 1.5

702 •  sparkling water reg 1

703 •  still water large 1.5

701 •  still water reg 1

708 •  sprite | fanta   0.7

705 •  coke | diet coke  0.7

soft drinks (vg)

718 719 721

a classical popular cuban drink twisted to have a local rose flavour, making
it refreshing and fragrant

721 •  rose mojito  2.5

a fruity and refreshing drink with a mix of exotic lychee + fresh raspberries
719 •  raspberry + lychee  2.5

originally from puerto rico, this drink is for pineapple lovers. ours is twisted
by adding velvety smooth coconut milk

718 •  coconut pinacolada  2.5

cold, sweet, refreshing
mocktails (vg)

17 •  berry balance blueberry. apple. ginger  

18 •  nourish-mint apple. mint. lemon 

19 •  high five melon. pineapple. lemon. apple. orange 

16 •  ginger + apple shot 1.5  ginger + apple

08 •  tropical mango. apple. orange

07 •  up-beet beetroot. red pepper. cucumber. ginger. apple

06 •  super green apple. mint. celery. lime

03 •  orange orange juice. pure + simple

02 •  fruit apple. orange. passion fruit

regular  1.9   large  2.5

squeezed, pulped, poured fresh
fresh juices (vg)(ng)

drinks

explore our dishes overleaf

single use

for your safety
«“dO� s� s�

download Mali by bin mirza for rewards on every purchase

971

910 •  mini fresh juice (vg)  0.9

mini drinks

mini cha-han
stir-fried white rice. chicken or fried tofu. egg.
sweetcorn. carrot. mangetout. amai sauce

977 •  chicken  2.3
978 •  yasai (v)  1.9

972 •  mini yasai katsu (v)  1.9

mini chicken katsu
chicken breast deep-fried or grilled in panko
breadcrumbs. sticky white rice. carrot. cucumber.
sweetcorn. katsu curry or amai sauce

971 •  katsu  2.3
973 •  grilled  2.3

r ice dishes

mini grilled noodle
soba noodles. grilled chicken. carrot. sweetcorn.
cucumber. amai sauce

981 •  chicken  2.3

mini yaki soba
teppan-fried soba noodles. chicken. egg. sweetcorn. mangetout.
peppers. tofu. amai sauce

940 •  chicken  2.3
941 •  yasai (v)  1.9

noodles

mini ramen
noodles in a vegetable soup. seasonal greens. carrot. sweetcorn.
grilled chicken breast or fried tofu

920 •  chicken  2.3
927 •  yasai (v)  1.9

ramen

987 •  be a super noodler  3.5
mini meal + mini fresh juice + dessert

kids menu

131

143

145
mango
coconut
chocolate
pistachio
rose

145 • mochi (vg)(ng)          3.9

122 •  pink guava with fresh mint
126 •  mango with fresh mint

sorbets (vg)(ng)  2.9

140 •  coconut reika with coconut flakes
125 •  chocolate
129 •  pistachio with crushed pistachio
913 •  vanilla with fresh mint

ice creams (v)  2.9

128 •  salted caramel ice cream with caramelised sesame seeds.
        chilli toffee + ginger sauce

smoked chocolate mousse. salted caramel. crushed biscuits.
chocolate fudge brownie. chocolate ganache. vanilla ice cream

144 •  smoked chocolate cake (v)  3.5

143 •  bao-nut + ice cream  2.1
fried + sugar coated bao bun. ice cream. toffee sauce. fresh mint

with chilli toffee + ginger sauce
131 •  white chocolate + ginger cheesecake  2.9

banana in crispy panko breadcrumbs. salted caramel ice cream.
chilli toffee + ginger sauce

142 •  banana katsu (v)  2.9

something sweet but different. a selection of desserts
inspired by the flavours of asia

desserts

you may notice something different about this wagamama visit.
to make sure dining in is as safe as possible, we've removed our
normal menus. this limits contact to help keep everyone protected.
instead, you will find the menu right here on your placemat
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choose any of 3 flavours

773

721

723

722

new

new

new

new


