
איפון ראמן_  טבעוני  ציר מיסו, אטריות ראמן, טופו, טקוואן, 
פטריות שיטאקה, תרד, נבטים ובצל ירוק.

אגאדאשי ראמן_  טבעוני ציר טנצויו, קוביות טופו פריכות, 
אטריות ראמן, טקוואן, פטריות שיטאקה, תרד, נבטים ובצל ירוק.

אביסו ראמן_  ציר דגים עדין, אטריות ראמן עם פרגית צלויה, חצי 
ביצה, פטריות שיטאקה, תרד, נבטים ובצל ירוק.

הוקאידו ראמן_  ציר דגים עדין, מחית מיסו ושומשום, קרם שום, 
מחית צ‘ילי, אטריות ראמן, פילה חזיר צלוי, חצי ביצה, פטריות 

שיטקה, תרד, נבטים ובצל ירוק.

טן טן ראמן_  ציר דגים עדין, מיסו, שומשום, טובנג‘ן, צ‘ילי, 
אטריות ראמן, בקר קצוץ במיסו, חצי ביצה, פטריות שיטאקה, תרד, 

נבטים ובצל ירוק.

שיבויה ראמן_  ציר דגים וחזיר עדין, תבלינים יפניים, שומשום, 
אטריות ראמן, נתח חזיר בבישול ארוך, חצי ביצה, פטריות שיטאקה, 

תרד, נבטים, בצל ירוק.

קאיסן ראמן_  ציר דגים עדין, מחית מיסו ושומשום, קרם שום, 
מחית צ‘ילי, אטריות ראמן, שרימפס וקלמארי, חצי ביצה, פטריות 

שיטאקה, תרד, נבטים ובצל ירוק.

טורי קרא אגה_  נתחוני עוף בטמפורה, מוגש לצד טריאקי, מיונז, 
אורז מאודה וחמוצים יפנים.

יאקיניקו יאסאי_ קוביות טופו מוקפצות בווק עם תרד, שעועית 
ירוקה, קישוא, אפונה, צ‘ילי ובצל ברוטב יאקיניקו מוגש על אורז 

מאודה.

יאקיניקו לוסוג‘יו_ נתחוני פילה בקר מוקפצים בווק עם תרד, שעועית 
ירוקה, צ‘ילי ובצל ברוטב יאקיניקו מוגש על אורז מאודה ועם ביצת 

עין. 

טוקיו גולדן קארי_   קארי יפני, עוף, גזר, כרובית, אפונה ובצל 
ירוק ברוטב גולדן קארי. מוגש עם אורז מאודה וכוסברה.

דראמסללה קארי_  קארי הודי פיקנטי, חלב קוקוס, עוף, תפוח 
אדמה, כרובית, אפונה, כוסברה ובצל ירוק. 

מוגש עם אורז מאודה.

קופנגן קארי_  קארי אדום פיקנטי, חלב קוקוס, עוף, תפוח אדמה, 
שעועית ירוקה, בצל ירוק, כוסברה ובוטנים. מוגש עם אורז מאודה.

צ‘אנג מאי קארי_  קארי ירוק חריף, חלב קוקוס, עוף, קישוא, 
אפונה, שעועית ירוקה, כוסברה, בצל ירוק ובוטנים. מוגש עם אורז 

מאודה.
 

 * בכל מנות הקארי ניתן להחליף את העוף בטופו, או בנתחוני פילה 
בקר | שרימפס וקלמארי בתוספת 10

תוספת אורז מאודה | אורז שום

אזוקי קורומאמה אודון_  אטריות אודון דקות, שעועית אזוקי או 
בקר קצוץ, כרובית, בצל סגול ורוקט, ברוטב שעועית שחורה וסויה.

ג‘אפאדתאי_  אטריות אורז מוקפצות עם עוף / טופו, ביצה, 
גזר, בצל ירוק ונבטים ברוטב סויה תמרינד. מוגש עם אצות וואקמה 

וג‘ינג‘ר כבוש אדום.  
* ניתן להחליף בנתחוני בקר או שרימפס וקלמארי בתוספת 10 

* תוספת שרימפס מאודה  

פאד תאי_  אטריות אורז מוקפצות עם עוף / טופו, ביצה,  
בצל ירוק ונבטים ברוטב סויה תמרינד. מוגש עם בוטנים וכוסברה.  

* ניתן להחליף בנתחוני בקר או שרימפס וקלמארי בתוספת 10 

אוקינאווה_   אטריות חיטה דקות מוקפצות עם עוף / טופו, 
שעועית ירוקה, גזר, בצל ובוטנים ברוטב קארי אדום וחלב קוקוס 

מנה חריפה

מנה חריפה

חריף. 

טובנג'ן אודון_ אטריות אודון דקיקות, עוף, תרד, בצל ירוק,  
 צ׳ילי ובוטנים ברוטב סויה שעועית שחורה וביצת עין.   
*ניתן להחליף לפילה בקר בתוספת 10 שח. מנה חריפה

רופונגי יאקי אודון_ אטריות אודון עבות, נתחי פילה בקר, פטריות  
  שיטאקה ושמפיניון, ברוקולי ובצל סגול ברוטב סויה מתקתק-מלוח

לוסו הרוסמה_ נתחוני פילה בקר מוקפצים עם אטריות הרוסמה דקיקות, 
 שעועית ירוקה, פטריות שיטאקה ושמפיניון, כוסברה ובצל ברוטב סויה צ‘ילי. 

מנה חריפה*ניתן להחליף לשרימפס וקלמרי ללא עלות.

פאד תאי ילדים_  אטריות אורז מוקפצות עם ביצה, גזר, נבטים 

בייבי אודון_ 

ובוטנים ברוטב סויה תמרינד.

  אטריות אודון, כרוב, גזר ואפונה 

ברוטב סויה מתקתק.

אורז מוקפץ_  אורז מוקפץ עם ביצה, כרוב, אפונה וגזר. 

 * לכל מנות הילדים ניתן להוסיף עוף / טופו בתוספת 10
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ראשונות

ראמן

נודלס

אורז וקארי

ילדים

טסקומנו_  חמוצים יפנים

מלפפון במיסו_  מלפפונים, בצל ירוק ורוטב מיסו

סלט אצות_  אצות וואקאמה, היג'יקי, נבטים, בצל ירוק וחסה 
בויניגרט שומשום 

סלט שורשים_  צנון, גזר, פפאיה ירוקה, נבטים, ג'ינג'ר, בצל ירוק, 
ווסאבי קראנץ', שקדים מסוכרים ברוטב ג'ינג'ר גומה.

סלט אטריות זכוכית_  אטריות שעועית, פפאיה ירוקה, כרוב 
סגול, קשיו מסוכר, צ'ילי, כוסברה, בצל ירוק ונענע ברוטב 

קפאבאשי.

צ'יפס וואקמה_  אצות וואקמה בטמפורה מוגש לצד מיונז יפני 

גיוזה_  כיסוני בצק מאודים וצרובים במילוי עוף וירקות / ירקות / 
שרימפס  (3/4 יח').

מרק מיסו_  מרק יפני מסורתי עם קוביות טופו, בצל ירוק, ואצות 
וואקמה והיג‘יקי.

אגדאשי דופו_  קוביות טופו פריכות ברוטב טנצויו חם, צנון 
כתוש, בצל ירוק ופטריות נאמקו.

סלמון/טונה, אורז סושי, מלפפון, שיטאקה,   צ'יראשי_  
בני שוגה, בצל ירוק, אצות היג'יקי, מיונז יפני. 

אופציה טבעוניתאופציה ללא גלוטן

10% הנחה על כל התפריט
ימים א‘-ו‘ בשעות 11:00-18:00 הנחת צהריים
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