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מאקי ספייסי סלמון )8 יח'( / 26 ש"ח

מאקי ספייסי טונה )8 יח'( / 26 ש"ח

מאקי סלמון )8 יח'( /  26 ש"ח

מאקי טונה )8 יח'( /  26 ש"ח

מאקי סלמון אפוי )8 יח'( /  26 ש"ח

מאקי סלמון בטמפורה )8 יח'( /  26 ש"ח

Extra vegתוספת ירק - 5 ש"ח -

מאקי
Maki

מאקי בטטה )8 יח'(/ 20 ש"ח 

מאקי אבוקדו )8 יח'(/  20 ש"ח

מאקי פטריות )8 יח'( / 20 ש"ח

מאקי גזר )8 יח'( / 20 ש"ח

מאקי מלפפון )8 יח'( / 20 ש"ח

Mushroom maki (8 pieces)           

Carrot maki (8 pieces)  

Cucumber maki (8 pieces)    

Spicy salmon maki (8 pieces)

Spicy tuna maki (8 pieces)

  Sweet potato maki (8 pieces)

       Avocado maki (8 pieces)

 Salmon maki (8 pieces)

Tuna maki (8 pieces)

Baked salmon maki (8 pieces)

Salmon tempura maki (8 pieces)



סלמון אבוקדו )8 יח'(   
Salmon avocado (8 pieces(

 36 ש"ח
סלמון ואבוקדו

Salmon & avocado

סלמון מתוק )8 יח'(
Sweet Salmon (8 pieces(

38 ש"ח
סלמון צרוב, בטטה ופטריות

Seared salmon, sweet potato & mushroom

סלמון מלפפון )8 יח'(
Salmon Cucumber (8 pieces(

36 ש"ח
סלמון, מלפפון ואבוקדו

Salmon, cucumber & avocado

 סלמון חריף )8 יח'(
 Sharp Salmon (8 pieces(

39 ש"ח
 סלמון, מלפפון, ופלפל חריף

Salmon, cucumber & jalapeño

ספייסי טונה )8 יח'(
Spicy tuna (8 pieces(

39 ש"ח
ספייסי טונה, מלפפון ואבוקדו

Spicy tuna, cucumber & avocado

ספייסי סלמון )8 יח'(
Spicy salmon (8 pieces(

39 ש"ח
ספייסי סלמון, מלפפון ואבוקדו

Spicy salmon, cucumber & avocado

Tempuraתוספת טמפורה- 5 ש"ח -

קלאסי
clAssic

סלמון בצל מטוגן )8 יח'(
Salmon fried onion (8 pieces(

38 ש"ח
סלמון אפוי ובצל מטוגן

Cooked salmon & fried onion

סלמון בצל ירוק )8 יח'(
Salmon green onion (8 pieces(

38 ש"ח
סלמון, אבוקדו ובצל ירוק

Salmon, avocado & green onion



Tempuraתוספת טמפורה- 5 ש"ח -

קלאסי
clAssic

ווג'י )8 יח'(
Veggie (8 pieces(

34 ש"ח
אבוקדו, מלפפון, בטטה וגזר 

בציפוי שבבי בטטה

 Avocado, cucumber, sweet potato & carrot
covered in sweet potato crunch

אבוקדו )8 יח'( 
Avocado (8 pieces(

33 ש"ח
אבוקדו ומלפפון

 Cucumber & avocado 

בטטה )8 יח'(
Sweet potato (8 pieces(

34 ש"ח
בטטה, פטריות, אבוקדו ובצל ירוק 

בציפוי שבבי סלק

 Sweet potato, mushrooms, avocado &
green onions covered in a beets crunch

בטטה דילוקס )8 יח'(
Sweet Potato Deluxe (8 pieces(

34 ש"ח
רצועות בטטה בטמפורה בציפוי טמפורה

 Sweet potato deep fried in tempura
covered in a tempura crunch

פטריות )8 יח'(
Mushroom (8 pieces(

34 ש"ח
 8 יחי' אורז בחוץ עם פטריות,

 בטטה עם ציפוי קרנץ טמפורה

Mushroom & sweet potato
covered in a tempura crunch

רול דה פריז )8 יח'(
Paris De Roll (8 pieces(

37 ש"ח
סלט טונה ומלפפון 

Tuna Salad & cucumber



ספיישל
special

הרפניו )8 יח'(
Harapenyo (8 pieces(

 50 ש"ח
טונה, מלפפון ורוטב הרפניו, עטוף בטונה צרובה 

ספייסי מיונז והלפניו

Tuna, cucumber & harapenyo sauce,
covered in seared tuna, spicy mayo

& jalapeño

שיזוקה )8 יח'(
Shizouka (8 pieces(

 50 ש"ח
סלמון אפוי ומלפפון, עטוף באבוקדו, 

שבבי סלק ורוטב טריאקי 

Baked salmon, cucumber 
covered in avacado, teriyaki sauce 

& beet crunch

אבורי )8 יח'(
Aburi (8 pieces(

 50 ש"ח
ספייסי סלמון, אבוקדו ובטטה, עטוף בסלמון צרוב,

 רוטב ספייסי ושבבי בטטה

Spicy salmon, avocado & sweet potato
covered in seared salmon, spicy mayo

& sweet potato crunch

סאגה )8 יח'(
Saga (8 pieces(

 50 ש"ח
ספייסי סלמון, ספייסי טונה ואבוקדו, 
עטוף בסלמון נע, ספייסי מיונז והלפניו

Spicy salmon, spicy tuna & avocado
covered in raw salmon, spicy mayo

& jalapeño

סופיישי )8 יח'(
Supaichi (8 pieces(

50 ש"ח
סלמון, מלפפון והלפניו,

עטוף בסלמון, ספייסי מיונז ובצל ירוק

Salmon, cucumber & Jalapeno
 covered in raw salmon, spicy mayo

& green onion



טוקיו )8 יח'(
Tokyo (8 pieces(

 50 ש"ח
סלמון בטמפורה ובטטה, 

עטוף בסלמון צרוב, טריאקי 
ושבבי טמפורה

 Salmon tempura & sweet potato,
covered in seared salmon, teriyaki 

& tempura crunch

טמפורה
Tempura

סלמון טמפורה )8 יח'( 
Tempura salmon (8 pieces(

 39 ש"ח
סלמון, אבוקדו ובטטה

 מטוגן בטמפורה

 Salmon, avocado & sweet potato
deep fried in tempura

ספייסי טמפורה )8 יח'(  
 Spicy tempura (8 pieces(

 39 ש"ח
ספייסי סלמון ואבוקדו

מטוגן בטמפורה

 Spicy salmon & avocado
deep fried in tempura

ווג'י טמפורה )8 יח'(
Veggie tempura (8 pieces(

36 ש"ח
בטטה, אבוקדו ובצל ירוק 

מטוגן בטמפורה

 Sweet potato, avocado & green onion
deep fried in tempura

סלמון נגוטס)8 יח'(
Salmon Nuggets (8 pieces(

38 ש"ח
8 חתיכות של סלמון 

עטוף באורז מטוגן בטמפורה

8 pieces of salmon with rice 
deep fried in tempura

אמיי )8 יח'(
Amai (8 pieces(

 50 ש"ח
סלמון אפוי, בטטה ובצל מטוגן, 

עטוף בסלמון צרוב, ספייסי מיונז ושבבי בטטה

 Baked Salmon, sweet potato & fried onions
covered in seared salmon, spicy mayo 

& sweet potato crunch



ענק
Huge

סקייטרי )8 יח'(
Skytree (8 pieces(

 60 ש"ח
סלמון, טונה, אבוקדו ומלפפון 

עטוף בטונה, רוטב טריאקי ושומשום

 Salmon, tuna, avocado & cucumber
 covered in tuna, teriyaki sauce

& sesame 

שקה )8 יח'(
Shaka (8 pieces(

 60 ש"ח
סלמון אפוי, אבוקדו ובטטה עטוף בסלמון צרוב,

 רוטב טריאקי, שבבי טמפורה ובטטה

 Cooked salmon, avocado & sweet potato
covered in seared salmon, teriyaki sauce,

tempura & sweet potato crunch 

אוקיבו )8 יח'(
Okibo (8 pieces(

 60 ש"ח
סלמון, אבוקדו ומלפפון 

עטוף בסלמון נע

Salmon, avocado & cucumber 
covered in raw salmon

היי )8 יח'(
Hii (8 pieces(

 60 ש"ח
ספייסי סלמון, מלפפון ופלפל חריף 

עטוף באבוקדו, רוטב ספייסי, 
פלפל חריף ושבבי סלק

Spicy salmon, cucumber & jalapeño 
covered in avocado, spicy mayo, 

jalapeño & beet crunch

אגמונו )8 יח'(
Agemono (8 pieces(

 60 ש"ח
סלמון אפוי, בטטה, פטריות ובצל ירוק

מטוגן בטמפורה

Cooked salmon, sweet potato,
mushrooms & green onion

deep fried in tempura



סנדוויץ סושי
SUSHI sandwicH

ספייסי טונה )4 יח'(
Spicy tuna (4 pieces(

42 ש"ח
ספייסי טונה ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה

 Spicy tuna and avocado
with tempura crunch

סלמון אבוקדו )4 יח'(
Salmon avocado (4 pieces(

42 ש"ח
סלמון ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה

 Salmon & avocado
with tempura crunch

Deep fried in tempuraתוספת טיגון בטמפורה- 5 ש"ח -

ווג'י )4 יח'( 
Veggie (4 pieces(

38 ש"ח
אבוקדו, בטטה, ופטריות 

בציפוי שבבי מיקס

Avocado, sweet potato & mushrooms
covered in a mix crunch  

ניגירי
nigiri

ניגירי סלמון )4 יח'(
Salmon Nigiri (4 pieces(

39 ש"ח
סלמון ואורז בציפוי שומשום, 

טריאקי ובצל ירוק
,Salmon & rice with sesame

teriyaki & green onion



רול עם 3 ירקות לבחירה )8 יח'(

רול עם דג ו-2 ירקות לבחירה )8 יח'( 

תוספת עטיפה

תוספת טמפורה

Sushi roll with 3 veg (8 pieces(

Sushi roll with fish + 2 veg (8 pieces)

Topping

Deep fried in tempura

34 ש"ח

40 ש"ח

5 ש"ח

5 ש"ח

פוקי ווג'י
Veggie poke

38 ש"ח
קערה עם אורז סושי, מלפפון, אבוקדו, בטטה, גזר,

 בצל ירוק, פטריות, ושבבי מיקס
Bowl of sushi rice, with cucumber, avocado

 sweet potato, carrot, green onion
mushroom with crunch 

פוקי דג
Fish poke

55 ש"ח
קערה עם אורז סושי, מלפפון, אבוקדו, בטטה, גזר,

 בצל ירוק, פטריות, ושבבי מיקס
 בתוספת של דג לבחירתך

Bowl of sushi rice, with cucumber, avocado
 sweet potato, carrot, green onion

mushroom with crunch
with a fish of your choice

פוקי בול
poke bowl

סושי בהרכבה עצמית
d.i.y sushi



טריקולד
Tricolat

34 ש"ח

3 שכבות של שוקולד   
                 בתוספת קראנץ וקרקונט לוז

3 layers of chocolate with the addition 
of crunch and crunchy hazelnuts

מוס וניל ופירות יער
Berry & Vanilla Mousse

34 ש"ח
מוס וניל עם פירות יער ומרנגים

Vanilla Mousse with Berries & Meringues

סניקרס
Snickers

34 ש"ח
קרמו שוקולד קרמבל וקרמל בוטנים 

בתוספת בוטנים קלויים מלוחים
 Creamy chocolate crumble and peanut caramel

with the addition of salted roasted peanuts

קראנץ שוקולד
Chocolate Crunch

34 ש"ח
קראנץ שוקולד נוגט עם מוס עשיר 

בציפוי קרמל שוקולד
Chocolate nougat crunch with a mousse

in chocolate caramel icing

קינוחים
 Desserts



ארוחת בוקר
Breakfast

47 ש"ח
שתי ביצים לפי בחירה )עשויה מ-2 ביצים(, סלט קטן, גבינת שמנת,

גבינת שמנת שום שמיר, טונה וסלט ביצים. 
מוגש עם בייגל לבחירה, חמאה וריבת תות ביתית.

קפה ושתיה לבחירה

2 eggs of your choice, small salad, cream cheese, 
dill & garlic cream cheese, tuna salad & egg salad.

Served with a bagel of your choice, butter, strawberry jelly
Coffee & a drink of your choice



בייגל סלט ביצים
Egg salad bagel

 28 ש"ח

בייגל סלט טונה
Tuna salad bagel

 28 ש"ח

בייגל סלמון מעושן
Smoked salmon bagel

 30 ש"ח

בייגל
bagel
 6 ש"ח

בייגל גבינת שמנת
Cream cheese bagel

 28 ש"ח

בייגל חביתה
omlette bagel

 28 ש"ח

בייגלס
BAGLES

בייגל חמאה
Toasted butter  bagel

 15 ש"ח



סלט ביצים
Egg salad

סלט טונה
Tuna Salad

גבינת שמנת
Cream cheese

אורז
Rice

חסה
Lettuce

39 ש"ח

מלפפון חמוץ
Pickles

מלפפון
Cucumber

זיתים
Olives

בצל סגול
Red onion

גזר
Carrot

בצל מטוגן
Fried onion

פטריות
Mushrooms

עגבניות
Tomato

בטטה
Sweet potato

גמבה
Red pepper

DRESsINGS רטבים
שום

Garlic
אלף האיים

Thousand island
חרדל ודבש

Honey musterd

סלט
SALAD

Salad comes with a bagel of your choice - סלט מגיע ביחד עם בייגל לבחירה



מגש ווג'י
מגש ווג'י + דג

מגש דג

Veggie platter
Veggie + fish platter
Fish platter

175 ש"ח

195 ש"ח

230 ש"ח

מגש ווג'י
מגש ווג'י + דג

מגש דג

Veggie platter
Veggie + fish platter
Fish platter

290 ש"ח

335 ש"ח

385 ש"ח

מגשים
platters

מגש סושי בינוני )56 יח'(
 Medium sushi platter (56 pieces(

מגש סושי גדול )96 יח'(
 Large sushi platter (96 pieces(

מגש סלטים
Salad Platter 

מגש סלטים )טונה, ביצים, 
גבינת שמנת, שמנת שום שמיר, סלמון 

מעושן(

Dip platter )Tuna, egg salad, 
cream cheese, dill cream cheese, lox(

Vegetable Platter 120 ש"ח מגש ירקות

 180 ש"ח



10 ש"ח

שתייה
DRINKS


