
 103 ebi katsu 
   prawns in crispy panko breadcrumbs. 

coriander. fresh lime. 
   chilli + garlic dipping sauce newrefreshed

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

      chicken + miso soup 
                chicken broth. shitake mushrooms. 

carrots. red onion and spinach

      hot + sour beef 
              vegetable broth. beef + red onion. 
                spinach. red chilli + wakame

 

newrefreshed

 tofu + miso soup
  vegetable broth. tofu + red onion. 
         spinach. carrots + red chilli  
        served with dipping sauce

your choice of one starter 

your choice of one soup

your choice of one main 

 621 passion fruit jellab  622  raspberry jellab

from our bowl
to your soul

ramadan kareem

qr 89

  yaki soba
   soba noodles. egg. peppers. beansprouts. 

white + spring onion. fried onions. 
pickled ginger. sesame seeds

 40 chicken + prawn 
 41  yasai | mushroom (v)   

  raisukaree
     mild + citrusy. coconut. mangetout.
     peppers. red + spring onion. white rice.
     chilli. coriander. sesame seeds. fresh lime
 75 chicken  
 79  prawn

your choice of one drink



new refreshed

 

  

      

 

new refreshed

 

      

اختيارك من الحساء

  

رمضــان كــريم

  

 
      

     

    

٨٩ ر.ق

شوربة الدجاج + الميسو
مرقة دجاج. فطر شيتاكي. جزر.
بصل أحمر + سبانخ ومياه غازية

حساء لحم بقر حار + حامض
مرق الخضار. لحم بقر + بصل أحمر.

سبانخ. فلفل احمر + واكامي

حساء التوفو + ميسو 
مرق الخضار. توفو + بصل أحمر.

سبانخ. جزر + فلفل أحمر تقدم مع صلصة للغمس

اختيارك من المقبالت

اختيارك من ا�طباق الرئيسية

اختيارك من المشروبات

إيبي كاتسو
روبيان في فتات الخبز المقرمشة. كزبرة.

جير طازج. فلفل حار + صلصة الثوم

سلطة نيئة١٠٣
أوراق خضار مشكلة. حبوب ادامامي. طماطم.

مخلل مولي. جزر + بصل أحمر. كراث مقلي.
صلصة واجاماما

١٠٩

ريسوكاري
خفيف + حامض. جوزة الهند. بازالء.
فلفل. بصل أحمر + أخضر. أرز أبيض.

فلفل حار. كزبرة. حبوب السمسم. جير طازج

٧٥
٧٩

دجاج
روبيان

ياكي سوبا
سوبا نودلز. بيضة. فلفل. براعم الفاصوليا.

بصل أبيض + أخضر. بصل مقلي.
مخلل الزنجبيل. حبوب السمسم

دجاج + روبيان
 ياساي | فطر (ن)

٤٠
٤١

جالب بنكهة الباشن جالب بنكهة التوت٦٢١ ٦٢٢
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