ســــلطا ت
مقبـــــــــال ت
وشوربا ت
مقبالت
إداماميي

سلطات
 ١٧٢س .ح

ملح صخري

سبايسي إداماميي

 ١٩٢س .ح

صلصة الثوم الحار

سبايسي توفو

 ٣٥٢س .ح

شرائح توفو ،صلصة ترياكي حارة ،بصل مقلي ،بصل أخضر ،كزبرة ،فلفل أحمر حار

غيوزا الخضار

 ١٣٩س .ح

لفائف غيوزا ،فطر ،ملفوف ،كراث ،بصل ،ثوم ،زنجبيل ،شايفز ،صلصة جيوزا المميزة

غيوزا الدجاج

٣٠

سلطة كاني

٤٨

سلطة ساشيمي

٤٦
٤٦

 ١٦٥س .ح

لفائف غيوزا ،دجاج ،ملفوف ،كراث ،بصل ،ثوم،
زنجبيل ،شايفز ،صلصة جيوزا المميزة

غيوزا الروبيان

٢٨

سلطة ميدوري

 ١٦٠س .ح

لفائف غيوزا ،روبيان ،ملفوف ،كراث ،بصل ،ثوم ،زنجبيل ،شايفز ،صلصة جيوزا المميزة

٤٢

 ١٤٨س .ح

سلطة تمبورا الروبيان

 ٣٩٤س .ح

روبيان ،فجل أبيض ،جزر ،سبانخ ،جرجير ،خيار ،بصل ،كزبرة وصلصة سيكس ستارز

كرسبي سبايسي سلمون

 ٢٣٠س .ح

تاكو الروبيان بالميسو والزنجبيل

٤٦

 ٢٣٣س .ح

غيوزا تاكو شل ،روبيان بالميسو والزنجبيل ،مايونيز بالتوغاراشي

تاكو اللحم والشيتاكي

٤٨

 ٣١٧س .ح

غيوزا تاكو شل ،سيبريم ،مانجو ،أفوكادو ،زيت الزيتون بالليمون

٥٨

 ٢٢٥س .ح

غيوزا تاكو شل ،لحم بقر ،فطر شيتاكي ،صلصة ترياكي ،بصل مقلي

شوربات
شوربة ميسو

 ٥٩س .ح

توفو ،واكامي ،شايفز

شوربة ميسو سبايسي
توفو ،واكامي ،شايفز ،توغاراشي

			

٢٢

		

٢٤

 ٥٩س .ح

 ١٩٢س .ح

سلمون طازج ،رقائق التمبورا ،صوص حار ،شايفز ،ماساجو

٤٦

غيوزا تاكو شل ،سلمون ،تونا ،أناناس ،أفوكادو ،صلصة تونكاتسو الحارة

تاكو السيبريم والمانجو

 ٣٨٧س .ح

تمبورا الروبيان ،أفوكادو ،سبانخ ،جرجير ،فلفل أحمر حار
مع المايونيز الحار وصلصة الغوما

٧٤

لفائف هاروماكي ،لحم بقر ،فطر شيتاكي ،نودلز  ،بصل،
ملفوف ،جزر ،براعم الفاصوليا  ،صلصة الترياكي

تروبيكال تاكوس

 ١٨٧س .ح

سلمون ،سيبريم ،تونا ،فجل أبيض ،جزر ،جرجير ،سبانخ ،خيار ،بصل أحمر ورمان
مع صلصة الساشيمي المميزة

لفائف هاروماكي ،فطر شيتاكي ،نودلز  ،بصل ،ملفوف،
جزر ،براعم الفاصوليا  ،صلصة الفلفل الحلو

هاروماكي اللحم

 ٢٨٦س .ح

قطع السلطعون المبروشة ،خيار ،جزر ،مايونيز ياباني ،رقائق التمبورا و ماساجو

		
سيكس ستارز ساالد  ٢٣٩س .ح
٥٤

هاروماكي الخضار

		
 ٣١٨س .ح

سبانخ ،خيار ،بازالء ،إدامامي،شمر ،أفوكادو ،شايفز و سمسم مع صلصة الغوما

غيوزا الروبيان

٥٨
٥٨
٦٨

٦٨

٧٤
٧٤

تـمبو ر ا
اطباق صغيرة
و نـــو دلز
أطباق صغيرة
يوزو ميسو مارينايتد سلمون

 164س .ح

سلمون متبل في صلصة يوزو ميسو ،سمسم

ترافل سلمون كرسبس

 268س .ح

عجينة جيوزا مغطاة بتارتار السلمون والكمأة ،إيكورا وشايفز

سبايسي تونة كرسبس

 240س .ح

عجينة جيوزا مغطاة بتارتار التونا الحار ،توبيكو بصل أخضر

سلمون تارتار

 373س .ح

مكعبات السلمون ،أفوكادو ،مايونيز ياباني ،سلمون رو ،شبت وأعشاب بحرية

مارينايتد تارتار

 299س .ح

مكعبات السلمون والتونة ،خيار ،كراث ،نعناع  ،كزبرة مع الصلصة الخاصة

سلمون سيفيتشي

 248س .ح

سلمون ،عصير اليم ،كزبرة ،خيار ،بصل أحمر وفلفل حار

سي بريم سيفيتشي

 227س .ح

سيبريم ،عصير اليم ،كزبرة ،خيار ،بصل أحمر وفلفل حار

72
64
64
78
74
68
78

دينمايت شرمب تمبورا

تمبورا
شرمب تمبورا

نودلز
 764س .ح

تمبورا الروبيان المقلي المقدمة مع صوص التمبورا المميز

دينمايت شرمب تمبورا

 907س .ح

روبيان مقلي مع الشايفز وصوص الداينامايت

كريسبي كاالماري

 684س .ح

كاالماري مقلي ومقرمش ،ثوم معمر ،بهارات مملحة
مع صوص يوزو بالمايونيز الياباني

كرسبي تشكن بايتس

 814س .ح

قطع الدجاج المقلية ،تقدم مع صلصة المايونيز الحار

62

نودلز الخضار

68

سبايسي تشكن نودلز

54

سي فود نودلز

42

 623س .ح

اودون نودلز مع ملفوف ،جزر ،كوسا وفطر مع الشايفز
 602س .ح

اودون نودلز مع الدجاج والخضار ،زيت السمسم وصلصة النودلز الحارة
 589س .ح

اودون نودلز مع الروبيان ،الح ّبار ،سكالوب ،خضار ،صويا حار وزيت السمسم

بيف نودلز

 618س .ح

اودون نودلز مع لحم البقر ،مزيج الخضار ،زيت سمسم ،صلصة المحار ،صلصة ترياكي

٥٨
٨٤
١٢٨
١٢٨

ا أل طبــــا ق
ا لرئيـــــسية
وا لـجا نبيـــة
األطباق الرئيسية
تشكن كاتسو المقلي

األطباق الجانبية
٦٦

 ٨٦٩س .ح

صدر الدجاج المغمس بالبقسماط ومقلي ،يقدم مع األرز األبيض

تشكن تيرياكي

٧٢

 ٣٦٧س .ح

صدر الدجاج المشوي مع صلصة التيرياكي و ياكيسوبا الخضار

سلمون تيرياكي

١١٠

 ٣٩٩س .ح

فيليه السلمون المشوي مع صوص التيرياكي ،يقدم مع أرز الخضار المقلي

سلمون مشوي مع الهليون وصوص كريمة الواسابي

١١٥

 ٤٩٩س .ح

سلمون مشوي مع الفلفل ،الثوم ،الشايفز ،صوص الواسابي الكريمي وتمبورا الهليون

تبينياكي اللحم مع الخضار

١٨٠

 ٤٥٦س .ح

ج  220غرام من لحم التندرلوين مع صلصة ترياكي اليم ،براعم الفاصوليا ،فلفل أخضر ،بازالء ،بصل وجزر

تبينياكي الروبيان مع الخضار

 ٦٣٠س .ح

روبيان مشوي مع صلصة ترياكي اليم ،براعم الفاصوليا ،فلفل أخضر ،بازالء ،بصل وجزر

سبايسي بيف

 ٤٢٦س .ح

 ٢٠٠ج من لحم التندرلوين مع صلصة حارة وخضروات مقلية

ايل دونبوري

 ٧٠٠س .ح

أرز مغطى بأوناجي ،خليط خضروات مع صلصة بونزو ،صلصة ترياكي ،سمسم

١٠٨
١٥٠
١٥٤

أرز أبيض
أرز مقلي

١٦

 ٣١٠س .ح

٢٨

 ٤٨٠س .ح

صلصة صويا ،جزر ،بازالء ،كوسا وبيض

أرز سوشي

١٦

 ٣٢٦س .ح

سمسم

أرز باألعشاب

١٦

 ٣١٠س .ح

نودلز الخضار

 ٦٢٣س .ح

اودون نودلز مع ملفوف ،جزر ،كوسا وفطر مع الشايفز

خضار سوتيه
سلطة الملفوف

٢٨

 ٣٢٥س .ح

٢٠

 ٧٨س .ح

سلطة كولسلو واسابي

٢٢

 ٢٠٢س .ح

سمسم

سلطة الجزر مع صلصة الحمضيات
سلطة السبانخ

 ١٤٠س .ح

سلطة األعشاب البحرية
سمسم

 ١٠٤س .ح

٢٢
٣٦

صلصة السمسم

سبايسي بيف

٣٤

 ٨٠س .ح

٤٠

نيجـــــــير ي
ســاشيـمي
و تا تا كــي
نيجيري

 ١قطعة

 ٣١س .ح

١٤

سلمون

ترياكي سلمون

 ٤٤س .ح

سمك سلمون محمر ،صلصة ترياكي وسمسم

تونة

١٤

 ٢٩س .ح

سلمون رو

٣٦

 ٤٨س .ح

سي بريم هالبينو

 ٣٣س .ح

صلصة يوزو ميسو ،فلفل حار وكزبرة

شرمب

 ٢٨س .ح

صلصة يوزو ميسو ،كمكوات وكزبرة

سيرد بيف

 ٨٨س .ح

هليون ،فلفل حار وصلصة غوما بونزو

كاني كراب

 ٢٧س .ح

شرمب تمبورا

 ٥٠س .ح

سيرد سكالوب
صلصة يوزو ميزو

ايل ياباني

١٤

 ٧٦س .ح

صلصة ترياكي وسمسم

 ٥٢س .ح

١٨
١٤
٢٢
١٤
١٦
٢٤
٢٦

سلمون تاتاكي

ساشيمي وتاتاكي
سلمون ساشيمي
تونة ساشيمي

 5قطع  ٧٦س .ح

 5قطع  ٦٥س .ح

سيبريم ساشيمي
شرمب ساشيمي
أسورتمنت

 5قطع  ٧٥س .ح

 5قطع  ٣٢س .ح

سلمون ،تونة ،سيبريم وروبيان
 ١٠قطع  ٣٢٥س .ح

صلصة يوزو ميسو ،كمكوات وكزبرة

تونة تاتاكي

 ١٠قطع  ٣٠٤س .ح

تونة محمر ،فلفل حار ،شايفز ،صلصة يوزو ميزو
ورقائق البطاطس المقرمشة

نيو ستايل بيف تاتاكي

ايل ياباني

٥٠
٥٠
٥٤
١٤٥

 ١٥قطع  ١٨٤س .ح

سلمون تاتاكي

٤٨

 ١٠قطع  ٢٢٦س .ح

هليون ،فلفل حار وصلصة غوما بونزو

١٠٠
١٠٤

١٢٠

سجنتشر
رولز
و ماكي
سجنتشر رولز
فولكينو رول

 ٨قطع

 ٣٤٥س .ح

من الخارج :أصابع السلطعون ،سلمون ،مايونيز حار ،صلصة الفلفل الحلو،
ماساجو ،شايفز ،كزبرة وسمسم
من الداخل :سلمون وأفوكادو

			
روك اند رول  ٣٤١س .ح

من الخارج :سلمون محمر ،صلصة ترياكي ،فلفل حار ،رقائق بطاطس ،شايفز وسمسم
من الداخل :تونة ،هليون ،أفوكادو ،ماساجو ،مايونيز حار

		
فاير رول  ٥٤٦س .ح

من الخارج :تونة ،مايونيز حار ،شايفز ،سمسم وبصل أخضر
من الداخل :تمبورا الروبيان ،أفوكادو وغوما بونزو مايونيز

رينبو رول

 ٤٠٠س .ح		

من الخارج :سلمون ،تونة ،أفوكادو ،فلفل حار ،صلصة بونزو ،شايفز وسمسم
من الداخل :سلطعون ،أفوكادو وغوما بونزو مايونيز

		
دراغون رول  ٥٤٧س .ح

من الخارج :أفوكادو ،سلمون رو ،فلفل حار ،صلصة ترياكي مايونيز ،شايفز وسمسم
من الداخل :تمبورا الروبيان ،هليون وغوما بونزو مايونيز

ساموراي

 ٢٤٩س .ح

سلمون ،سلطعون ،خيار ،جزر ،جبن كريمي ،ماساجو،
شايفز ،مايونيز تيرياكي ،تيرياكي صوص

		
جولدن رول  ٢٧١س .ح

روبيان ،دجاج ،خيار ،جزر ،جبنة كريمي ،ماساجو ،شايفز ،مايونيز تيرياكي ،تيرياكي صوص

		
سيرف اند تيرف  ٢٨٧س .ح

روبيان ،لحم ،هليون ،جرجير ،جزر ،صوص حار ،ماساجو ،صوص تيرياكي ،شايفز

شرمب تمبورا ماكي

 ٢٩٩س .ح

تمبورا الروبيان ،ماساجو ،خيار ،صوص حار ،شايفز ،توجاراشي

ذي اكزوتيك رول

 ٢٩٧س .ح

تمبورا الروبيان ،أفوكادو ،كزبرة ،مايونيز حار ،مانغو ،شايفز

كريزي شرمب تمبورا

 ٣٥٨س .ح

تمبورا الروبيان ،كاني ،أفوكادو ،رقائق التمبورا ،مايونيز حار

ذي بالك دراغون

 ٦١٤س .ح

تمبورا الروبيان ،ايل ،أفوكادو ،ترياكي المايونيز ،سمسم

٧٤

ماكي
تونة

 ٦قطع

٣٤

 ١٤٩س .ح

سبايسي تونة

٣٤

 ١٧٨س .ح

صلصة حارة وشايفز

٧٤

سلمون

 ١٥٤س .ح

سلمون رول

٦٤

٣٤
٤٤

 ٢٥٣س .ح

أرز ،جبنة ملفوفة في السلمون

٢٦

		
 ١٦٧س .ح
أفوكادو
٦٤

أفوكادو اند تشيز
كيوكومبر سيسامي

٧٤

ايل أفوكادو

٦٤

٦٤
٧٤
٦٤
٦٤
٦٤
٧٤

كريزي شرمب تمبورا

 ١٤٦س .ح

 ١٩٩س .ح 		
 ١٢٥س .ح

٣٢
٢٤
٥٦

رولز
سبرينغ رولز
و بولز
رولز

 ٦قطع

فيجي رول

 ٢٣٥س .ح

خيار ،شمندر شيوجيا ،روكا ،جزر ،كينوا ،أفوكادو ،زيت زيتون ،صلصة بونزو ،وزيت
السمسم

٣٢

			
 ١٦٧س .ح
كوكومبر اند أفوكادو

٢٨

		
سلمون أفوكادو  ٢٠٢س .ح

٤٢

 ١٩٧س .ح		

٤٤

سمسم

سلمون أفوكادو
نعناع ،كزبرة وخس

تونة أفوكادو
سمسم

٣٨

 ٢٠٩س .ح

سبايسي سلمون

٤٠

 ٢٤٥س .ح

سلمون ،أفوكادو ،ماساجو ومايونيز حار

تونة أفوكادو

سمسم

نعناع ،كزبرة وخس

٤٢

 ٢٠٤س .ح

كوكد تونة أفوكادو
خس

سلمون تاتاكي

٤٤

 ٢٠٣س .ح

 ٢٥٤س .ح

سلمون محمر ،راديشيو ،شايفز ،مايونيز بزيت السمسم ،كزبرة وسمسم

٤٢

		
دايناميت  ٢٠٠س .ح

سلمون ،مايونيز حار ،ماساجو ،خيار وسمسم

باسيفيك

سبرينغ رولز

 ٦قطع

 ٢٨١س .ح

		
تشيكن كاتسو  ٢٦٥س .ح

دجاج مقلي ،جزر ،روكا ،شايفز ،مايونيز ،صلصة تونكاتسو وسمسم

		
كوكد تونة أفوكادو  ١٩٦س .ح
سمسم

 ٣٠٢س .ح

سلمون  ،أفوكادو ،مايونيز بالاليم ،سمسم ،خبز محمص ،شايفز وماساجو

شرمب تمبورا

 ٣٢١س .ح

تمبورا الروبيان ،افوكادو ،مايونيز حار وسمسم

تونة اند وايت ترافل

 ١٨٥س .ح

 ٢٦١س .ح

 ١٧٢س .ح

٤٤

فرايد تشيكن أفوكادو

 ٢٥٤س .ح

٤٤
٤٨

خس

 ٢٥١س .ح

مايونيز ياباني ،خس

بولز

 ٣٢٣س .ح

 ٣٣١س .ح

 ٢٢٢س .ح

سلمون محمر ،سلمون طازج ،جبنة ،شايفز و  ٧بهارات

شرمب كوكومبر تمبورا

تمبورا الروبيان ،خيار ،مايونيز حار ،سمسم

 ٣٢١س .ح

٥٦
٤٤

٣٤

الحجم  -عادي أو كبير ،وقاعدة  -أرز السوشي أو كينوا
أي وعاء ،يقدم مع طبقين جانبيين من اختيارك

سلمون أفوكادو شيراشي

 ٥٩٩س .ح

سلمون ،أفوكادو على وعاء من أرز السوشي والسمسم

٤٨

٤٨
٣٠

مارينايتد شيراشي

 ٦٤١س .ح

مكعبات السلمون والتونة ،خيار ،كراث ،نعناع  ،كزبرة مع الصلصة الخاصة
على وعاء من األرز والسمسم

فيجي بوكي بول

 ٥٢٩س .ح

أفوكادو ،إدامامي ،خضروات مقرمشة ،روكا ،كزبرة ،نعناع ،شايفز ،عصير
ليمون وسمسم

ترياكي سلمون بوكي بول

كاني ،أفوكادو ،رقائق تمبورة ،مايونيز حار وشايفز

سلمون ابوري

٤٠

أفوكادو تشيز

٤٦

ماساجو

كرسبي كاني

٤٢

توسكان

٤٨

لحم سلطعون ،مايونيز بالاليم وماساجو

سوريمي أفوكادو

 ١٨٩س .ح

روبيان ،صنوبر ،سلطة الميسكلون والمايونيز بالكمأ

٤٦

تونة تارتار ،صلصة مايونيز بالكمأ وشايفز

كراب أفوكادو

٤٤

أفوكادو ،نعناع ،كزبرة وخس

سلمون تارتار ،مايونيز حار ،جبنة ،أفوكادو وسمسم

سيترس سلمون

شرمب

٤٢

 ٥٨٨س .ح

سلمون ،أفوكادو ،سلطة الملفوف ،صلصة الصويا ،صلصة الترياكي،
فوريكاكي ،شايفز وسمسم

سلمون أبوري بوكي بول

 ٥٨٠س .ح

سلمون محمر مع صلصة الترياكي ،أفوكادو ،إيدامامي ،خضروات مقرمشة،
روكا ٧ ،بهارات وسمسم

سبايسي تونة بوكي بول

 ٦١٤س .ح

تونة ،أفوكادو ،سلطة الملفوف ،ماساجو ،مايونيز حار ،كزبرة ،شايفز وسمسم

بيف بوكي بول

 ٧١٠س .ح

لحم تندرلوين ،صلصة الترياكي ،أفوكادو ،إيدامامي ،خضروات مقرمشة،
روكا ،بصل مقلي ،كزبرة ،شايفز ،عصير ليمون وسمسم

٩٨
١٠٦
٧٨ | ٦٨
١٠٨ | ٩٨
١١٦ | ١٠٦
١١٠ | ١٠٠
١٢٠ | ١١٠

علب
الغداء
مساء
من الساعة  ١١صباحًا حتى ٤
ً

أي علبة غداء ،تقدم مع طبقين
جانبيين من اختيارك:

كاباج سالد ،كاروت سالد وذ سيتروس درسنغ،
كولسلو واسابي سالد ،إداماميي ،رز أو شوربة.
جميع الطلبات تقدم مع صلصة الصويا ،مخلل الزنجبيل وواسابي

1
 ٦كراب أفوكادو رولز
 ٦كوكومبر سيسامي ماكي
 ٦داينامايت رولز

90

 858س .ح

2
٦فرايد تشيكن سبرينغ
 ٦رولزأفوكادو ماكي
 ٦سلمون أفوكادو رولز

100

 692س .ح

3
 6كوكمبر سيسامي ماكي
 6سلمون رول ماكي
 6سلمون أفوكادو رولز

110

 579س .ح

األطباق

كوكد ١٨
١١٠

س  .ح ٩١٧

سوبر
ميكس
١٢٠

س  .ح ٧٨٢

 ٦شرمب تمبورا رولز
 ٦كرسبي كاني رولز
 ٦تشيكن كاتسو رولز

 ٦باسيفيك رولز
 ٦كرسبي كاني رولز
 ٦تشيكن كاتسو رولز

سوبر
سلمون
١٣٠

س  .ح ١٠٤٣

شرمب
لوفرز
١٣٠

س  .ح ٦٨٣

 ٦سلمون أفوكادو رولز
 ٦سلمون أفوكادو سبرينغ رولز
 ٦سلمون رول ماكي
 ٦سلمون ماكي

 ٦شرمب كوكومبر تمبورا
 ٦شرمب سبرينغ رول
 ٦شرمب سوشي

أي طبق ،يقدم مع طبقين
جانبيين من اختيارك:

كاباج سالد ،كاروت سالد وذ سيتروس درسنغ،
كولسلو واسابي سالد ،إداماميي ،رز أو شوربة.
جميع الطلبات تقدم مع صلصة الصويا ،مخلل الزنجبيل وواسابي

كاليفورنيا
دريم

١٣٠

س  .ح ٨١٨

فريش
ميكس
١٤٠

س  .ح ٩٢١

 ٦سلمون أفوكادو رولز
 ٦كرسبي كاني رولز
 ٦شرمب تمبورا رولز
 ٦تشيكن كاتسو رولز

سانست
١٤٠

س  .ح ٧٠٢

 ٥سلمون ساشيمي
 ٦شرمب تمبورا رولز
 ٣سلمون سوشي
 ٢سلمون ترياكي سوشي
 ٢تونة سوشي

 ٦باسيفيك رولز
 ٤روك اند رول
 ٦سلمون رول ماكي
 ٤سلمون سوشي
 ٢سلمون ترياكي سوشي

بو كسا ت

سجنتشر بوكس

بوكس فور  ٢كالسيك

 ٤فولكانو رولز
 ٤فاير رولز
 ٤دراجون رولز
 ٤رينبو رولز
 ٤روك اند رولز

 ٢تونة سوشي
 ٢سلمون سوشي
 ٢ترياكي سلمون سوشي
 ٦سلمون ماكي
 ٦سلمون رول ماكي
 ٦سلمون أفوكادو رولز
 ٦تشيكن كاتسو رولز
 ٦سلمون سبرينغ رولز
 ٦كوكد تونة أفوكادو سبرينغ رولز

 ٢٠قطعة

١٦٠

 ١٠٩٠س .ح

 ٤٢قطعة

٢٦٠

 ١٥٠٠س .ح

أي بوكس ،تقدم مع طبقين
جانبيين من اختيارك:

كاباج سالد ،كاروت سالد وذ سيتروس درسنغ،
كولسلو واسابي سالد ،إداماميي ،رز أو شوربة.
جميع الطلبات تقدم مع صلصة الصويا ،مخلل الزنجبيل وواسابي

كوكد فور تو

بوكس فور  ٢ديلوكس

 ٦شرمب تمبورة رولز
 ٦سوريمي أفوكادو رولز
 ٦تشيكن كاتسو رولز
 ٦سلمون ابوري رولز
 ٦كوكد تونة أفوكادو رولز
 ٨دراغون سيغنتشور رولز
 ٣شرمب سوشي
 ٣سيرد بيف سوشي

 ٢تونة سوشي
 ٢سلمون سوشي
 ٢ترياكي سلمون سوشي
 ٦سلمون رول ماكي
 ٦سلمون أفوكادو رولز
 ٦كرسبي كاني رولز
 ٦سلمون تاتاكي سبرينغ رولز
 ٦شرمب سبرينغ رولز
 ٨روك اند رول سجنتشر رولز

 ٤٤قطعة

٣٤٠

 ٢٠٠٩س .ح

 ٤٤قطعة

٣٤٠

 ١٤٥٢س .ح

بالك بوكس
كالسيك
 ٢شرمب سوشي
 ٤تونة سوشي
 ٤ترياكي سلمون سوشي
 ٦سلمون سوشي
 ٦سلمون ماكي
 ٦سلمون رول ماكي

 ٦سلمون أفوكادو رولز
 ٦كوكد تونة أفوكادو رولز
 ٦تشيكن كاتسو رولز
 ٦سلمون أفوكادو سبرينغ رولز
 ٦سلمون تاتاكي سبرينغ رولز

 ٥٨قطعة
 ٢٠٨٢س .ح

٤٠٠
أي بالك بوكس ،يقدم مع أربعة أطباق جانبية من اختيارك:
كاباج سالد ،كاروت سالد وذ سيتروس درسنغ ،كولسلو
واسابي سالد ،إداماميي ،رز أو شوربة.

بالك بوكس
ديلوكس
 ٢تونة سوشي
 ٢سي بريم هالبينو سوشي
 ٢شرمب سوشي
 ٤سلمون سوشي
 ٤ترياكي سلمون سوشي
 ٦سلمون رول ماكي

 ٦باسيفيك رولز
 ٦سيتروس سلمون رولز
 ٦كرسبي كاني رولز
 ٦توسكان سبرينغ رولز
 ٦سلمون تاتاكي سبرينغ رولز
 ٨روك اند رول سجنتشر رولز

 ٥٨قطعة
 ٢٤٠٧س .ح

٥٠٠
أي بالك بوكس ،يقدم مع أربعة أطباق جانبية من اختيارك:
كاباج سالد ،كاروت سالد وذ سيتروس درسنغ ،كولسلو
واسابي سالد ،إداماميي ،رز أو شوربة.

مشر و بات
موكتيلز
وقهو ة
مياه ومشروبات غازية
مشروبات غازية

 ١٥٠س .ح

كوكاكوال ،دايت كوال ،فانتا ،سبرايت ،ودايت سبرايت

مياه معدنية محلية صغيرة
مياه غازية

 ٠س .ح

شاي وقهوة
١٠
٨
٢٨ | ١٦

 ٠س .ح

مياه معدنية مستوردة
مشروب شعير ياباني
مشروب شعير ياباني

 ٠س .ح

٢٦ | ١٤
٤٠

 ٠س .ح

شاي مثلج
شاي مثلج بالنكهات
لونج آيالند آيس تي

٣٦

 ٣٠س .ح

٤٠

 ١٢٩س .ح

لمنغراس آيس تي

 ٣٢٠س .ح

٤٠

موكتيلز وعصير طازج
مانجو دايكيري

 ١٦٢س .ح

كرانبيري موهيتو
باشين فروت موهيتو
فيزي جينجر
عصير طازج

٤٠

 ١٠٤س .ح

 ٩١س .ح

 ١٥٤س .ح

٤٠
٤٠
٣٢
٢٤

شاي

١٦

 ١س .ح

اسبريسو

 ٩س .ح

دبل اسبريسو
أميريكانو

 ١٨س .ح

١٤
 ١٨س .ح

١٨
١٨

SUSHIART.SA

800 124 0322
RIYADH, KSA
TAHLIYA, PRINCE MOHAMAD BIN ABDULAZIZ STR.
EXIT 5, SPRING CENTRE KING ABDULAZIZ STR.

JEDDAH, KSA
RED SEA MALL KING ADBULAZIZ STR.

DUBAI, UAE
MARBLE WALK, DIFC
THE BEACH, JUMEIRAH BEACH RESIDENCE
DUBAI HILLS MALL, DUBAI HILLS
FIRST AVENUE MALL, MOTOR CITY
CITY CENTRE MIRDIF, MIRDIF
BUTTERFLY BUILDING, MEDIA CITY
MEADOWS VILLAGE, MEADOWS

ABU DHABI, UAE
THE GALLERIA, AL MARYAH ISLAND
MY CITY CENTRE MASDAR, MASDAR CITY

3 LEVELS OF BENEFITS WITH THE

LOYALTY PROGRAM
٪١٥  تشمل الضريبة القيمة المضافة،جميع اسعارنا بالريال السعودي

@sushiartarabia

