
40

know your noodle

soba/ramen noodles | thin, wheat egg noodles

udon noodles | thick, white noodles without egg

rice noodles | flat, thin noodles without egg or wheat

42 | yaki udon 5.95
udon noodles in curry oil with chicken, prawns, chikuwa, egg,
beansprouts, leeks, mushrooms and peppers. garnished with
fried shallots, pickled ginger and sesame seeds

yaki soba
soba noodles with egg, peppers, beansprouts, white and spring
onions. garnished with fried shallots, pickled ginger and
sesame seeds

41 | yasai | mushroom and vegetable (v) 4.95
40 | chicken and prawn 5.75

44 | ginger chicken udon 5.75
udon noodles with ginger chicken, mangetout, egg, chillies,
beansprouts and red onion. topped with pickled ginger and coriander 

teriyaki soba
soba noodles in curry oil, mangetout, bok choi, red onion, chillies
and beansprouts in a teriyaki sauce. garnished with sesame seeds
45 | beef 9.45

8.3546 | salmon

rice noodles in an amai sauce with egg, beansprouts, leeks, chillies
and red onion. garnished with fried shallots, peanuts, fresh
herbs and lime
47 | yasai | tofu and vegetable (v) 4.75
48 | chicken and prawn 6.05

pad thai

teppanyaki

our noodles are always cooked fresh.
you can choose whichever noodles you want in
your teppanyaki; either soba or rice noodles.
ask your server for the best option

make it your own
sizzling teppanyaki goes perfectly with a fresh
juice. we think the super green or tropical work
best

perfect withmeet the dish
teppanyaki is a big plate of sizzling noodles,
stir-fried by quickly turning them on a flat
griddle. this means you get soft noodles and
crunchy vegetables

| may contain shell or small bones | contains nuts | spicy(vg) | vegan(v) | vegetarian

apr-2019all prices include vat

itame
rice noodles in a spicy green coconut and lemongrass soup topped
with stir-fried beansprouts, red and spring onions, bok choi, peppers,
mushrooms and chillies. garnished with coriander and lime

37 | chicken 5.85
39 | prawn 6.55
38 | yasai | tofu and vegetable (vg) 5.25

katsu curry
chicken or vegetables coated in crispy panko breadcrumbs, covered
in an aromatic curry sauce served with sticky rice and a side salad

71 | chicken 6.25
72 | yasai | sweet potato, aubergine and butternut squash (vg) 5.25

raisukaree
a mild, coconut and citrus curry, with mangetout, peppers, red and
spring onions. served with white rice, a sprinkle of mixed sesame
seeds, red chillies, coriander and fresh lime

75 | chicken 6.05
79 | prawn 7.15

firecracker 
a fiery mix of mangetout, red and green peppers, onions and
hot red chillies. served with steamed rice, sesame seeds,
shichimi and fresh lime

92 | chicken 6.25
93 | prawn 7.35

thai green kare
stir-fried chicken or prawn with coconut milk, thai green curry paste,
lemon leaf, thai aubergine served with steamed white rice garnished
with basil leaf

310 |  prawn 7.35
6.15309 |  chicken

kareraisu 
stir-fried beef, chicken or prawn with fine green beans, fried aubergine
and chillies in a spicy red curry sauce served with steamed white rice
garnished with tea stained egg and coriander  

311 | beef 6.25
312 | chicken 5.85
313 | prawn 7.15

curry spices are best balanced with cool, clear flavours.
curries are best followed by a cooling dessert such
as salted caramel ice cream or banana katsu

perfect with
want to try something different?
swap your white rice for brown rice.
it adds a slightly nutty flavour

make it your ownmeet the dish
curries, but not as you know them. we have
a range of fresh curries, ranging from the
mild and fragrant to spicier chilli dishes

curry

666 | spicy chicken 6.45
667 | spicy yasai (v) 5.45

turn up the heat! try our new hot katsu sauce

for allergy and intolerance information please see reverse of menu

donburi

you can swap your brown rice for white rice.
or if you are feeling bold, stir your pickles or
kimchee straight into your donburi. it tastes
best if you mix it all together as you eat

make it your own
donburi goes well with another classic;
gyoza. complete the tradition with a bowl
of hot miso soup

perfect withmeet the dish
a traditional dish, donburi is a big bowl of
steamed rice that is stir-fried with chicken,
beef or prawn and mixed vegetables.
served with a pickled side

shredded crispy duck served with cucumber and spring onions
duck wraps 

116 | asian pancakes and cherry hoisin 4.15

112 | suribachi chicken wings 4.15
delicious chicken wings in a gently spiced yakitori sauce,
garnished with spring onions and mixed sesame seeds

110 | bang bang cauliflower (v) 2.85
crispy, wok-fried cauliflower coated in firecracker sauce,
mixed with red and spring onions. garnished with fresh ginger

seasoned crispy chicken pieces, dressed in and served
with a spiced sesame and soy sauce

108 | tori kara age 3.45

crispy fried squid dusted with shichimi. served with a chilli
coriander dipping sauce

107 | chilli squid 4.05

tender stem broccoli and bok choi, stir-fried in a garlic and
soy sauce

106 | wok-fried greens (vg) 2.85

sides order one with your main dish or a few to share

112 | seasoned crispy chicken + fresh tomato 2.45

113 | korean barbecue beef and red onion 2.65

114 | mixed mushroom and panko aubergine (v) 2.35

bao buns
two small, fluffy asian buns served with japanese mayonnaise and coriander

steamed
served grilled and with a dipping sauce
101 | yasai | vegetable (vg) 2.95
100 | chicken 3.15

fried
served with a dipping sauce
99 | duck 3.55
102 | prawn 3.75

gyoza five tasty dumplings, filled with goodness

steamed edamame beans. served with salt or chilli garlic salt
104 | edamame (vg) 2.95

103 | ebi katsu 4.35
crispy fried prawns in panko breadcrumbs. served with a
spicy chilli and garlic sauce. garnished with lime

(vg)

rice noodles in a sweet and tangy coconut and lemongrass soup
topped with stir-fried chicken with mushrooms, red and spring
onions and beansprouts. garnished with coriander and mint

96 | chicken tom yum soup 2.75

95 | vegetable tempura 3.75
tenderstem broccoli, asparagus, red pepper and
sweet potato in a light tempura batter. garnished
with wakame and served with a sweet + sour dipping sauce

new

new

teriyaki donburi
chicken or beef brisket in teriyaki sauce with sticky white rice,
shredded carrots, pea shoots and onions. garnished with sesame
seeds and served with a side of kimchee

70 | chicken 6.05
69 | beef 6.55

new 7.2580 | kimchee fried rice
beef brisket with kimchee in a korean barbeque sauce,
served on a bed of brown rice. garnished with fresh 
coriander and shredded carrots and nori

new

new

670 |  spicy chicken 6.25
669 |  spicy beef 6.75

turn up the heat! try our new hot teriyaki donburi

70

20 | chicken ramen 5.25
grilled chicken on top of noodles in a rich chicken broth with dashi
and miso. topped with pea shoots, menma and spring onions

chilli ramen
spicy chicken noodle soup, red onion, spring onions, beansprouts,
chillies, coriander and fresh lime

25 | chicken 6.25
24 | beef 7.15

21 | wagamama ramen 6.85
sliced grilled chicken, chikuwa, shell-on prawns and mussels on
top of noodles in a rich chicken broth with dashi and miso. topped
with scallions, wakame, menma, seasonal greens and half a
tea-stained egg

22 | grilled duck ramen 7.25
tender, boneless duck leg splashed with citrus ponzu sauce in
a vegetable noodle soup. dressed with chilli, pea shoots and
coriander

28 | yasai ramen (v) 4.75
traditional japanese omelette, crispy fried silken tofu and mixed
mushrooms in a vegetable noodle soup 

24

ramen

noodles are the heart of a ramen but the soul of the bowl is the
broth. choose from 

a light chicken or vegetable broth infused with chillispicy |
a light chicken or vegetable broth light |
a reduced chicken broth with dashi and misorich |

make it your ownmeet the dish
our ramen is a hearty bowl of hot soup filled
with fresh ramen noodles, toppings and
garnishes, all served in a traditional black bowl   

300 | rice (vg) 1.35
302 | miso soup and japanese pickles (vg) 2.05
303 | chillies (vg) 0.55

304 | japanese pickles (vg) 0.55
305 | tea stained egg (v) 0.55
306 | kimchee 0.55

extras make your meal even better

omakase our chef’s special dishes fresh from the kitchen

tender duck leg in a spicy teriyaki sauce. served with carrots,
mangetout, sweet potato and red onion on a bed of sticky white
rice. finished with a crispy fried egg, shredded cucumber and
spring onions with a side of kimchee

8.3589 | grilled duck donburi 

marinated sirloin steak and miso-fried aubergine served on a bed
of soba noodles, dressed in a sesame and bulgogi sauce. finished
with spring onions, kimchee and half a tea-stained egg

88 | steak bulgogi 8.25

83 | short rib ramen 8.35
tender beef short rib served on the bone on top of noodles in
a chicken broth. finished with carrots, mangetout, red onions,
sweet potato and pea shoots

67 | spicy tuna kokoro bowl 6.45
lightly seared and diced shichimi-coated tuna, served with sticky
white rice, edamame beans, pickled carrot, mooli and cucumber.
topped with half a tea-stained egg and finished with teriyaki sauce,
coriander and sriracha mayonnaise

35 | japanese grilled salmon 8.35
grilled salmon fillet drizzled with yakitori sauce. served with wok
tossed vegetables in teriyaki sauce, with steamed white rice and
garnished with asparagus, coriander and mixed sesame seeds

new

23 | kare burosu ramen 6.15(vg)

shichimi-coated silken tofu and grilled mixed mushrooms on a
bed of udon noodles in a curried vegetable broth. finished with
pea shoots, carrot, chilli and coriander

23 67

104103

new

salads

63 | warm chilli tofu salad (vg) 4.15
stir-fried tofu, aubergines, red peppers, asparagus, mangetout, tender
stem broccoli and red onion on a bed of baby gem lettuce. dressed in
sweet chilli sauce. garnished with chillies, spring onions and cashew
nuts

62 | sashimi salmon and avocado salad 5.75

sashimi salmon and avocado with a sweet soy and wasabi vinaigrette
on mixed leaves and bean sprouts. garnished with fried shallots

64 | yasai | tofu (vg) 4.15
61 | ginger + lemongrass chicken 4.85

glass noodles mixed with kale, edamame, mangetout,
blackened carrots and pea shoots. topped with fresh mint,
crispy fried shallots and dressed with a spicy vinegar

stir-fried chicken with red peppers, mangetout, tender stem broccoli
and red onion on a bed of baby gem lettuce. dressed in a sweet chilli
sauce. garnished with chillies, spring onions and cashew nuts

5.0566 | warm chilli chicken salad

fresh, light and nourishing



allergies and intolerances

if you have a food allergy, intolerance or sensitivity please 
let your server know before you order your food. they will 
be able to suggest the best dishes for you

please note

our dishes are prepared in areas where allergenic ingredients are 
present so we cannot guarantee that our dishes are 100% free 
of these ingredients

whilst we take care to remove any small bones or shells from our 
dishes, there is a small chance that some may remain

apr-2019all prices include vat

705 | coke / diet coke (vg) 1.25

708 | sprite (vg) 1.25

709 | fanta orange / strawberry (vg) 1.25

714 | cherry coke 2.05

715 | shirley temple 2.05

701 | 703 | still water (vg) 1.550.55

702 | 704 | sparkling water (vg) 2.261.75

710 | 712 | peach iced tea 1.751.45

711 | 713 | lemon iced tea 1.751.45

soft drinks small large small large

regular 2.25     large 2.85squeezed, pulped and poured fresh for youfresh juices

14 | power juice (vg)

apple, ginger and spinach

13 | repair juice (vg)

apple, kale, lime and pear

11 | positive juice (vg)

apple, spinach, pineapple,
cucumber and lime

10 | blueberry spice (vg)

blueberry, apple and carrot
with a taste of ginger 

08 | tropical (v)

mango, apple and orange

07 | clean green (v)

kiwi, avocado and apple

06 | super green (vg)

apple, mint, celery
and lime

04 | carrot juice (vg)

carrot and ginger

03 | orange juice (v)

02 | fruit (v)

apple, orange and
passion fruit

creative mixtures to refresh your daymocktails

779 | iced lemon and mint (v) 2.35
lemon, mint leaves, sugar syrup
and wild mint monin syrup

781 | abokado shake (v) 2.55
avocado and sugar syrup

784 | mikkusu furutsu (v) 2.55
mango, banana, orange juice, fresh
strawberry and grenadine syrup

780 | suika juice (v) 2.25
watermelon, sugar syrup,
watermelon and monin syrup



السلطات

سلطة دجاج دافئة حارة٦٦  |
دجاج مقلي حار مع الفلفل ا�حمر، البازالء البيضاء، جذوع البروكلي النضرة

والبصل ا�حمر علي طبقة من قطع الخس. متبلة بصوص الفلفل الحلو.
مزينة بالفلفل، البصل ا�خضر والكاجو

٥.٠٥

 النودلز المخلوط مع اللفت ، ادامامي ، الجزر و حبات البزالء يعلوها النعناع
  الطازج و الكراث المقلية المقرمشة مع الخل الحار

٤.٨٥
٤.١٥ سلطة توفو دافئة حارة     (ن ص)٦٣  |

التوفو المقلي، الباذنجان، الفلفل ا�حمر، الهليون، البازالء البيضاء، جذوع البروكلي
النضرة والبصل ا�حمر علي طبقة من قطع الخس. متبلة بصوص الفلفل الحلو،

ومزينة بالفلفل، البصل والكاجو

٤.١٥

سلطة السلمون الساشيمي وا�فوكادو٦٢  |
سلمون الساشيمي وا�فوكادو مع صوص الصويا الحلو والوسابي مع مزيج

من ا�وراق الخضراء والبازالء. مزينة بالكراث المحمر

٥.٧٥

دانبوري

طبق تقليدي، الدانبوري هو سلطانية كبيرة من ا�رز المطهو
علي البخار مع فراخ مشوية، لحم أو روبيان ومزيج من الخضروات.

يقدم مع طبق جانبي من المخلل

 تعرف علي الطبق
يمكنك استبدال ا�رز ا�بيض با�رز البني. أو

إذا رغبت في طعم أقوي، قلب المخلل أو
الكيميشي في صحن الدانبوري الخاص بك.

يكون مذاقه رائعًا عند مزجهم معًا عند ا�كل

أطلبه وفق� الختيارك الخاص
يكون طبق الدانبوري رائعًا مع ا�طباق

الكالسيكية ا�خري، مثل الجيوزا. تناوله
علي الطريقة التقليدية مع كوب من

حساء الميسو

رائع مع

تيبانياكي

تيبانياكي عبارة عن طبق كبير من النودلز الحارة جري تحضيرها
علي الجريل الساخن وهو ما يعني انك ستتناول نودلز طرية و

خضروات مقرمشة

 تعرف علي الطبق
نحن ال نطهي إال الندلز الطازجة دائمًا، لذا

يمكنك أن تختار نوع النودلز الذي تحبه مع
طبق التيبانياكي، صوبا أو نودلز ا�رز. اسأل

النادل عن أفضل الخيارات المتاحة لك

أطلبه وفق� الختيارك الخاص
يمكنك أن تشعر بروعة طبق التيبانياكي الحار

مع العصائر الطازجة، ونري ان عصير سوبر جرين
أو تروبيكال أروع ما يمكن مع هذا الطبق

رائع مع

أنواع النودلز المختلفة
رفيعة، نودلز بالقمح والبيض نودلز الصوبا/الرامن |

غليظة، نودلز بيضاء بدون بيض نودلز ا�ودن |
مسطحة، نودلز رفيعة بدون بيض أو قمح نودلز ا�رز |

ياكي أودن٤٢  |
نودلز أودن مطهية في زيت الكاري مع الدجاج والروبيان والتشيكوا والبيض

والكزبرة والكرات ودراعم الفاصوليا والفطر والفلفل مزينة بقطع البصل
المحمرة والزنجبيل المخلل وحبيب السمسم

٥.٩٥

ياكي صوبا
نودلز الصوبا مع البيض، الفلفل، براعم الفول، البصل ا�بيض وا�خضر،

مزين بالكراث المقلي، الزنجبيل المخلل وحبوب السمسم
٥.٧٥ دجاج وروبيان٤٠  |
٤.٩٥ | فطر مع الخضروات (ن)ياساي٤١  |

ترياكي صوبا
نودلز صوبا مع زيت الكاري، البازالء، بوك تشوي، البص ا�حمر، التوابل الحارة

وبراعم الفول في صلصة الترياكي مزينة بحبوب السمسم
٩.٤٥ لحم بقري٤٥  |
٨.٣٥ سلمون٤٦  |

نودلز ا�ودن مع الدجاج بالزنجبيل٤٤  |
نودلز ا�ودن مع الدجاج بالزنجبيل، البازالء، البيض، التوابل الحارة، براعم الفول و

البصل ا�حمر، يعلو عليه الزنجبيل المخلل والكزبرة

٥.٧٥

باد تاي
نودلز ا�رز مطهية في صلصة اÄماي مع البيض، براعم الفول، الكراث، التوابل،

الحارة والبصل ا�حمر، مزينة بقطع البصل المحمرة، الفول السوداني،
ا�عشاب الطازجة وعصارة الليمون الحامض

٦.٠٥ دجاج وروبيان٤٨  |
٤.٧٥ | توفو مع الخضروات (ن)ياساي٤٧  |

كاري

أطباق الكاري اليابانية ليست كأطباق الكاري التي تعرفها. لدينا
مجموعة من أطباق الكاري الطازجة، بدءاً من نكهة الكاري

الخفيفة والنكهة الحادة وحتي ا�طباق المتبلة الحارة

 تعرف علي الطبق
هل تريد أن تجرب شيئًا مختلفًا؟ استبدل ا�رز
ا�بيض با�رز البني. فهو يضيف إلي الطبق

نكهة الجوز

أطلبه وفق� الختيارك الخاص
من ا�فضل أن يؤكل بعد الكاري حلوي

باردة مثل آيس كريم الكراميل المملح
أو كاتسو الموز

رائع مع

إيتامي
نودلز ا�رز في حساء جوز الهند الحار مع الكزبرة والبصل ا�حمر وا�خضر

والتوابل الحارة والمشروم وبوك شوي والفلفل. مزين بالكزبرة والحامض
٥.٨٥ دجاج٣٧  |
٦.٥٥ روبيان٣٩  |
٥.٢٥ | توفو مع الخضروات (ن ص)ياساي٣٨  |

كاتسو كاري
الدجاج او الخضار المغلف في فتات الخبز المقرمش ، مغطاه في صلصة

الكاري العطرية تقدم مع االرز االبيض اللزج و السلطة الجانبية
٦.٢٥ دجاج٧١  |
٥.٢٥ | البطاطا الحلوة، الباذنجان والقرع ا�صفر (ن ص)٧٢  | ياساي

ريسوكاري
صوص الكاري والليمون وجوز الهند الحار مع قليًال من البازالء البيضاء، والبصل
ا�حمر وا�خضر. يقدم مع ا�رز ا�بيض، ورّشة من مزيج بذور السمسم والفلفل

ا�حمر الحار، الكزبرة الطازجة والليمون الطازج
٦.٠٥ دجاج٧٥   |
٧.١٥ روبيان٧٩   |

فايركراكر
طبق حار مكون من مزيج من الفلفل ا�حمر الحار، البصل، الفلفل ا�خضر وا�حمر،
ومزيج من البازالء البيضاء، يقدم مع ا�رز المطهو علي البخار، بذور السمسم،

الشيشيمي والليمون الطازج
٦.٢٥ دجاج٩٢  |
٧.٣٥ روبيان٩٣  |

الكاري ا�خضر التايالندي
يقلب الدجاج المقلي أو الجمبري مع حليب جوز الهند، معجون الكاري ا�خضر

التايالندي، أوراق الليمون، الباذنجان التايالندي ويقدم مع ا�رز ا�بيض علي البخار
مزخرف بأوراق الريحان

٦.١٥ دجاج٣٠٩  |
٧.٣٥ روبيان٣١٠  |

كاري رايزو
يقلب اللحم البقري المشوي أو الدجاج أو الجمبري مع الفاصوليا الخضراء

الطازجة، الباذنجان المقلي والفلفل في صلصة الكاري الحمراء الحارة مقدمة
مع ا�رز ا�بيض المزخرف ببيض الشاي والكزبرة

٦.٢٥ لحم٣١١  |
٥.٨٥ دجاج٣١٢  |
٧.١٥ روبيان٣١٣  |

�ي استفسار علي الحساسية وعدم القدرة علي التحمل يرجي اÓطالع علي ظهر القائمة

رامن

طبق الرامن الذي نقدمه هو سلطانية من الحساء الساخن
الشهي به نودلز الرامن الطازجة، وجميع اÓضافات والزينة،

تقدم جميع أطباق الرامن في سلطانية سوداء تقليدية

تعرف علي طبق الرامن التقليدي
النودلز هي قلب الرامن، ولكن روحها تمكن في المرق،

 اختار من
مرق الدجاج أو الخضروات الخفيف ممذوج بالفلفل الحار

مرق الدجاج أو الخضروات الخفيف
مرق الدجاج المخفف مع الداشي والمي

أطلبه وفق� الختيارك الخاص

حار |
خفيفة |

غنية |

رامن الدجاج٢٠  |
شرائح الدجاج المشوي علي شوربة النودلز الغنية بالداشي والميسو،

مغطاة ببراعم البازالء والبصل ا�خضر

٥.٢٥

رامن حار
شوربة نودلز الدجاج الحارة، بصل أحمر، بصل أخضر، براعم الفاصوليا، الفلفل

الحار، الكزبرة الطاذجة والليمون الطازج

٦.٢٥ دجاج٢٥  |
٧.١٥ لحم٢٤  |

الدجاج المشوي ، شيكاوا ، الروبيان مع بلح البحر علي النودلز في مرق
الدجاج الغني مع داشي و ميسو .تعلوها نصف بيضة مغلية بالشاي

  مينما ، واكامي ، و البصل االخضر و براعم البزالء

رامن واجاماما٢١  |٦.٨٥

لحم أوراك البط المخلية الطرية متبلة بصوص بونزو الحامض وتوضع في
حساء النودلز بالخضار، يقدم مع الفلفل الحار، براعم البازالء والكزبرة الخضراء

٧.٢٥ رامن البط المشوي٢٢  |

عجة يابانية  تقليدية، التوفو الطري المقلي، ومزيج من المشروم في
شوربة نودلز الخضار

٤.٧٥ رامن ياساي (ن)٢٨  |
| ٥ قطع فطائر لذيذة، محشوة بحشو فريدجيوزا

مطهو علي البخار
تقدم مشوية - مع صوص

٢.٩٥ | الخضروات (ن ص)ياساي١٠١ |
٣.١٥ دجاج١٠٠ |

مقلي
تقدم مع صوص

٣.٥٥ بط٩٩  |
٣.٧٥ روبيان١٠٢ |

٢.٤٥ دجاج مقرمش ومتبل + طماطم طازجة١١٢ |
٢.٦٥ لحم وبصل أحمر مشوي علي الطريقة الكورية١١٣ |
٢.٣٥ مزيج من الفطر والباذنجان البانيه (ن)١١٤ |

خبز هيرتا المطهو علي البخار
خبر الهيرتا الهش يقدم مع صوص الكزبرة والمايونيز الياباني

قطع بط مبشور مقرمش تقدم مع الخيار وحلقات البصل

٤.١٥ بانكيك آسيوي وهويسين الكرز١١٦ |

لفائف البط

أجنحة الدجاج اللذيذة مغطاة بصوص الياكيتوري، مزينة بالبصل
ا�خضر وحبوب السمسم

٤.١٥ أجنحة دجاج السوريباتشي١١٢ |

قرنبيط مقرمش علي الطريقة اليابانية مغطي بصوص المفرقعات، مع
حلقات البصل ا�حمر وا�بيض والزنجبيل الطازج

٢.٨٥ قرنبيط البانج بانج (ن)١١٠ |

توري كاراجي١٠٨ |
قطع دجاج متبلة ومقرمشة، تقدم مع صوص الصويا والسمسم

٣.٤٥

حبار بالفلفل الحار١٠٧ |
حبار مقلي مقرمش مع بهارات الشيشمي (سبعة نكهات من

الفلفل الحار). يقدم مع صوص الكزبرة والفلفل

٤.٠٥

تشكيلة خضروات علي الطريقة اليابانية (ن ص)١٠٦ |
البروكلي النضر مع بوك تشوي، تطهي في صلصة الصويا والثوم

٢.٨٥

إيدامامي (ن ص)١٠٤ |
حبوب فول الصويا مطهية علي البخار. تقدم مع الملح أو ملح الثوم

الحار

٢.٩٥

إيبي كاتسو١٠٣ |
الروبيان المقرمش، يقدم مع صوص الثوم والفلفل الحار

٤.٣٥

حساء دجاج التوم يوم٩٦  |
نودلز االرز في حساء جوز الهند و حساء الليمون مع الدجاج المقلي مع

 الفطر و البصل االحمر و البصل و الفاصوليا مزينة بالكزبرة و النعناع

٢.٠٠

تمبورا الخضروات٩٥  |
البروكلي الهش ، الهليون ، الفلفل االحمر و البطاطا الحلوة في خليط

  تمبورا الخفيف . مزخرف مع واكامي ويقدم مع صوص الحلو و الحادق

٣.٧٥

ا�طباق الجانبية
اطلب طبقًا واحداً بجانب اختيارك من ا�طباق الرئيسية أو بعض ا�طباق لمشاركتها مع اÄخرين

١٠٤١٠٣

|  ٨٠٧.٢٥
لحم البقر مع الكيمتشي في صلصة الباربيكيو الكورية ، تقدم مع االرز

البني مزينة بالكزبرة و الجزر المبشور

جديداالرز المقلي بالكيمتشي

جديد
جديد

جديد

 الزنجبيل + دجاج الليمون    ٦١ | 
    الخضروات مع التوفو    ٦٤ | 

ترياكي دانبوري
شريحة من صدر الدجاج أو اللحم البقري مع صوص الترياكي وا�رز ا�بيض
المسلوق، الجزر المبشور، براعم البازالء والبصل. مزين ببذور السمسم و

يقدم مع طبق جانبي من الكيمشي

٦.٠٥ دجاج٧٠  |
٦.٥٥ لحم٦٩  |

جديد

جديد

الدجاج الحار ٦٧٠ | 
اللحم الحار ٦٦٩ | 

٦.٢٥
٦.٧٥

جرب الدنبوري الحار الجديد لدينا ! رفع الحرارة

أطباق خاصة يقدمها الشيف طازجة من المطبخأوماكاسي

رامن الكاري بوروزو (ن ص)٢٣  |
التوفو الطري المغطي بالشيتشيمي والفطر المشوي علي طبقة من

نودلز ا�ودن في مرق الخضروات، مزين بحبوب البازالء، الجزر، الفلفل الحار
والكزبرة.

٦.١٥

دانبوري البط المشوي٨٩  |
لحم أوراك البط الطرية في صلصة الترياكي الحارة، تقدم مع الجزر،

البازالء البطاطا الحلوة والبصل ا�حمر علي ا�رز المسلوق، مع
البيض القرمش المحمر،قطع الخيار والبصل ا�بيض. يقدم مع

طبق الكيمشي الجانبي

٨.٣٥ السلمون الياباني المشوي٣٥  |
فيليه السلمون المشوي مغطي بصوص الياكيتوري. يقدم مع

الخضروات المطهوة في صوص الترياكي، مع ا�رز ا�بيض ومزين
بالهليون، الكزبرة وحبوب السمسم

٨.٣٥

رامن ضلع اللحم٨٣  |
ضلع اللحم الطري يقدم مع النودلز في مرق الدجاج، مع الجزر، البازالء،

البصل ا�حمر، البطاطا الحلوة وبراعم البازالء

٨.٣٥

تونة النووك شام المشوية٦٧  |
ستيك تونة النووك شام المشوي علي طبقة من الكينوا مع الكرنب

المقلي، البطاطا الحلوة، حبوب اÓيدامامي، البصل ا�حمر والفلفل.
مزين بالكزبرة

٨.٣٥

شريحة لحم منقعة وباذنجان محمر علي طبقة من نودلز الصوبا،
مغطاة بصلصة السمسم والبلجوجي، مع البصل ا�بيض، كيمشي

ونصف بيضة الشاي

٨.٢٥ شريحة لحم بلجوجي٨٨  |

٦٧٢٣

جديد

ابريل-٢٠١٩ جميع ا�ســعار تشــمل الضريبــة المضافة

(ن ص) | نباتي صرف(ن) | نباتي | حار| يحتوي علي الجوز| قد يحتوي علي أصداف أو عظام صغيرة

أضف مزيداً من الروعة إلي وجبتكا�طباق اµضافية

١.٣٥أرز (ن ص)٣٠٠  |
٢.٠٥حساء الميسو والمخلالت اليابانية (ن ص)٣٠٢  |
٠.٥٥توابل حارة (ن ص)٣٠٣  |

٠.٥٥مخلالت يابانية (ن ص)٣٠٤  |
٠.٥٥بيض ملون بالشاي (ن)٣٠٥  |
٠.٥٥كيمشي٣٠٦  |

جديدة وخفيفة ومغذية

الدجاج الحار ٦٦٦ | 
 الخضروات الحارة ٦٦٧ | 

٦.٢٥
٥.٢٥

جرب صلصة الكاتسو الساخنة الجديدة ! رفع الحرارة

ن)  (



ابريل-٢٠١٩ جميع ا�ســعار تشــمل الضريبــة المضافة

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه ا�طعمة أو عدم القدرة علي تحملها أو
التحسس منها، يرجي أن تنوه علي النادل بذلك قبل أن تطلب وجبتك، وسوف

يقترح عليك أفضل ا�طباق التي تناسبك

الحساسية وعدم القدرة علي التحمل
يتم إعداد أطباقنا في أماكن ال تخلو من مكونات تسبب الحساسية، لذا

ال نضمن أن تكون هذه ا�طباق خالية تمامًا من هذه المكونات

بالرغم من أننا نبذل ما في وسعنا Óزالة العظام الصغيرة من أطباقنا،
إال أن فرصة وجود مثل هذه العظام حاضرة ولو بنسبة ضئيلة جداً

مالحظة

كبيرصغيركبيرصغيرالمشروبات الباردة

١.٥٥ ٠.٥٥ مياه معدنية غير فوارة (ن ص)٧٠١ | ٧٠٣ |

٢.٢٥ ١.٧٥ مياه معدنية فوارة (ن ص)٧٠٢ | ٧٠٤ |

١.٢٥ كوكا / كوكا دايت (ن ص)٧٠٥ |

١.٢٥ سبرايت (ن ص)٧٠٨ |

١.٢٥ فانتا برتقال / فراولة (ن ص)٧٠٩ |

١.٧٥ ١.٤٥ شاي مثلج بالخوخ٧١٠ | ٧١٢ |

١.٧٥ ١.٤٥ شاي مثلج بالليمون٧١١ | ٧١٣ |

٢.٠٥ شيري كوكا٧١٤ |

٢.٠٥ شيرلي تمبل٧١٥ |

الحجم الكبير ٢.٨٥الحجم العادي ٢.٢٥عصرنا وقشرنا وصببنا لك أحلي الفواكهالعصائر الطازجة

ا�خضر الخارق (ن ص)٠٦   |
التفاح ا�خضر، النعناع، الكرفس والليمون

الجزر (ن ص)٠٤   |
الجزر والزنجبيل

عصير اµصالح (ن ص)١٣   |
التفاح، اللفت، الليمون والكمثري

التوت (ن ص)١٠   |عصير البرتقال (ن)٠٣   |
التوت، التفاح والجزر مع قليل من الزنجبيل الطازج

ا�خضر النظيف (ن)٠٧   |
الكيوي، ا�فوكادو والتفاح ا�خضر

الفواكه اµستوائية (ن)٠٨   |
المانجو، التفاح والبرتقال

عصير القوة (ن ص)١٤   |
التفاح، الزنجبيل والسبانخ

العصير اµيجابي (ن ص)١١   |
التفاح، السبانخ، ا�ناناس، الخيار والليمون

الفواكه (ن)٠٢   |
التفاح، البرتقال وفواكه زهرة اÄالم

كوكتيالت مبتكرة لتنعش يومكالموكتيالت

ميكسو فروتسو (ن)٧٨٤  |
المانجو، الموز، عصير البرتقال الطازج،

الفراولة والرمان

٢.٥٥

الليمون والنعناع المثلج (ن)٧٧٩  |
الليمون، أوراق النعناع، صوص السكر

وعصير النعناع البري

أفوكادو شيك (ن)٧٨١  |٢.٣٥
صوص السكر وا�فوكادو

٢.٥٥

عصير سويكا (ن)٧٨٠  |
قطع البطيخ مع السكر وعصير

البطيخ المرّكز

٢.٢٥


