




٨٩١

| ٨ قطع٨٩٥ | فوتوماكي
مزيج السلطة من الفليفلة الحلوة الحمراء و الخس

و االفوكادو و الهليون و الفطر مع سمك السلمون
المشوي و السلطعون

٥.٥٩

| ٨ قطع٨٩١ | كاني مقرمش
شرائح الكابوريا المقلية الملفوفة مع خليط من السمسم

والمايونيز الحار مغطاه برقائق الكابوريا المقلية

٥.٩٥

| ٨ قطع٨٩٢ | كرانشي كاليفورنيا
شرائح الكابوريا، الخيار وا�فوكادو المخلوط مع عجينة

التمبورا مغطاه بالمايونيز

٦.٠٥

| ٨ قطع٨٩٣ | كاليفورنيا رول
الكابوريا، الخيار، ا�فوكادو ،المايونيز الملفوف مع خليط من

السمسم

٤.٦٥

الكابوريا

٨٩٩

| ٨ قطع٨١٥ | واجاماما كاليفورنيا ماكي
خليط من ا�فوكادو، الخيار والكابوريا ملفوف مع الكافيار

٤.٧٥

| ٨ قطع٨٩٩ | فولكينو ماكي
خليط من الروبيان وا�فوكادو مع البهارات الحارو وحلقات

البصل ا�خضر مغطي بالكابوريا والخيار في خليط من
المايونيز الحار وصوص ا�وناجي

٦.٠٥

| ٨ قطع٨٦٢ | رول خضروات التمبورا
خليط من ا�فوكادو، الخيار، الجزر، خس اللولو روسو والبصل

ا�بيض مغطي بخليط التمبورا مع المايونيز  وحلقات البصل
ا�خضر

٤.١٥

التشكيالت المختلطة

| ٨ قطع٨٨١ | شيري بلوسوم
رقائق الجمبري البانيه، الخيار وا�فوكادو مغطاه بشرائح

الكابوريا، صوص التشيري، صوص ا�وناجي، صوص السريراتشا
والسمسم

٥.٢٥

| ٨ قطع٨٨٢ | رول الديناميت ا�حمر
خليط من الروبيان وا�فوكادو مغطي بالسلمون المدخن،

المايونيز الحار وفلفل الهالبينو

٥.٨٥

| ٨ قطع٨٨٤ | رول تامبورا الروبيان
المايونيز، الروبيان التمبورا ا�فوكادو محشو بخليط من

السمسم

٥.١٥

| ٨ قطع٨٩٨ | الماكي المقرمش
خليط من التونة الحارة وا²سبارجوس المغطي بالروبيان،
حلقات البصل ا�خضر والكافيار ملفوف في أوراق النوري

المقلية

٦.٠٥

الروبيان

٨٧2

| ٨ قطع٨٧٢ | كاتسو رول
قطع من ا�فوكادو، السلمون، التونة وشرائح السمك مع

كريمة الجبن ملفوفة ومقلية ومغطاة بالمايونيز، صوص
ا�وناجي، الماساجو، الثوم وحلقات البصل المحمرة

٦.٠٥

| ٨ قطع٨٩٤ | رول التونة
التونة مع فتات الخبز الملفوفة مع خيار و مع المايونيز

الحار و صلصة اوناجي

٦.٠٥

| ٨ قطع٨٩٦ | السلمون المقلي
سمك السلمون الملتهب فوق السلمون المشوي

الملفوف مع الفليفلة الحلوة الحمراء و البصل االخضر
و المغطاة بصلصة خاصة

٦.٠٥

السمك

أطباق خاصة يقدمها الشيف طازجة من المطبخأطباق خاصة

٨٢0

| ٥ قطع٨٢٠ | ٥.٤٥سلمون ساشامي

| ٥ قطع٨٢٠ | ٥.٤٥ماجورو ساشيمي

ساشامي
طبق ياباني يحتوي علي قطع صغيرة من السمك النيء

وأنواع من فواكه البحر

٨٣٠ ٨٣١

| ٢ قطع٨٣١ | ٣.١٥تونة سوشي

| ٢ قطع٨٣٠ | ٢.٩٥سلمون سوشي

نيجيري سوشي
كرة صغيرة من ا�رز، مدهونة بصوص الوسابي ومغطاه

بالسمك النيء أو أنواع من فواكه البحر

٨٤٤

٢.٣٥سلمون أفوكادو الملفوف٨٤٤ |

قطعة واحدة للطلبالتيماكي
طبق مكون من قرطاس ملفوف من الطحالب البحرية محشو

با�رز

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

فبراير-٢٠١٩ جميع ا�ســعار تشــمل الضريبــة المضافة

٨٨١



٨٥٠ | ٦ قطع٨٥٠ | ٣.٧٥سلمون ماكي

نوع من السوشي المحشو والملفوف بالطحالب البحريةهوسوماكي

٩٠٨

طبق الناكاما٩٠٨ |
خليط من تونة ساشامي، سمك ساشامي، روبيان، كافيار،

 رول الدجاج ورول تمبورا الروبيان

طبق الشيفودو٩٠٩ |١٦.٣٥
خليط من الشيري بلوسوم، كاني المقرمش والكاتسو رول

١١.٠٥

خليط من أنواع السوشي المفضلة لديكأطباق المشاركة

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 ²زالة العظام الصغيرة،
من أطباقنا إال أن فرصة وجود مثل هذه العظام حاضرة ولو

بنسبة ضئيلة جداً

مالحظة

فبراير-٢٠١٩ جميع ا�ســعار تشــمل الضريبــة المضافة

قائمة السوشي
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