
اليابانيالمطبخفن

 G  الغلوتين من  خالي  مكسرات على يحتوي مميز طبق تماًما نباتي طبق نباتي خيار

 المطبقة  الحكومية الضرائب جميع إلى باإلضافة %10 بنسبة خدمة لرسوم  وتخضع األمريكي بالدوالر المعروضة األسعار جميع

الشوربةأطباق

ميسوشوربة

البحرية واألعشابوالبصلالتوفومعالخفيفةالصويافولشوربة

المقبالت

( األخضرالصويافولإيدامامي )

المحمصالثومرقائقمعمشوحصويافول

أتاكاتوكينوكوتوميوجاسلطة

السمسم بتتبيلةالطازجة واألعشابوالسبانخالفطرسلطة

كانيسلطة

والتوبيكووالخسالخيارمعأالسكانوعالبحرسرطان

الروبيانتمبورا

والزنجبيلالحلويوزوصلصةمعالمحمصالمقليالنمرروبيان

الصفراءالزعنفةتونةتارتار

اليابانيةوالتوابلالوسابيوصلصةاألفوكادووهريسالتوبيكومعمفرومةمحليةتونة

البحريةاألعشابسلطة

يوزووتتبيلةوالخسواألفوكادوالطازجةالبحريةاألعشابمنسلطة

جديدبأسلوبساشيمي

الساشيمي إعدادفيجديدأسلوب

 

 

 

الصفراء الزعنفةتونةتاتاكي

والمانجواألفوكادووصلصةميسويوزوصلصةمعالمقالةفيمشويةصفراءتونة

هاماشيبيريكارا

المقرمشوالفجلالبحريةواألعشاباألخضروالفلفلميسويوزومعجونمعالحاراألصفرالذيل شرائح

سلمون

اليابانيةالكمأةوصلصةاألسودوالتوبيكوالسلمونبطارخمعالسلمونسمكشرائح
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ساشيمي

مميزةبطريقةمقطعةشرائحخمسالبحريةوالمأكوالتالطازجةاألسماكمنتقليديطبق

الصفراء الزعنفةتونة

الواهوسمك

سلمون

روبيان

الماكريلسمك

بطلينوس

األصفر الذيلسمك

البحرثعبان

الساشيميمنمختارةمجموعة

قطعة والسلمونوالجمبرياالبيضوالسمكالتونةشرائح

نيغيري

حصة لكلقطعالبحريةالمأكوالتأوبالسمكمغطاةسوشيأرزوسادة

الصفراء الزعنفةتونة

الواهوسمك

سلمون

األصفر الذيلسمك

البحرثعبان

روبيان

النيغيريمنمختارةمجموعة

قطع ابيضسمكجمبري،سالمون،تونة،
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السوشيقوارب

قطعة الجسر

الروبيانالواهو،سمكالسلمون،الصفراء،الزعنفةتونةمنكلمنشرائحساشيمي

الروبيانالواهو،سمكالسلمون،الصفراء،الزعنفةتونةمنكلمنواحدةقطعةنيغيري

ماكيدراجونتكا،كاليفورنيا،منكلمنقطعالماكيرول

قطعة متوسطسوشيقاربساكورا

البحرثعبانتاكو،الروبيان،الواهو،سمكالسلمون،الصفراء،الزعنفةتونةمنكلمنشرائحساشيمي

الروبيانالواهو،سمكالسلمون،الصفراء،الزعنفةتونةمنكلمنقطعتاننيغيري

روبيانتمبورافيالدلفيا،ماكي،دراجونحار،ماكيتكاكاليفورنيا،منكلمنقطعالماكيرول

قطعةكبيرقاربكاتانا

بريم،السيالبحر،ثعبانالتاكو،الروبيان،السلمون،الصفراء،الزعنفةتونةمنكلمنشرائحساشيمي

البحريالبطلينوس

البحرثعبانالروبيان،الواهو،سمكالسلمون،الصفراء،الزعنفةتونةمنكلمنقطعتاننيغيري

الروبيانتمبوراحار،ماكيتكاماكي،دراغوناألوز،كبدماكيكاليفورنيا،منكلمنقطعالماكيرول

روالتماكيمونو

المكوناتمنمتنوعةمجموعةمعخصيًصاُمعدمخللأرز

ماكيكاليفورنيا

والتوبيكووالخيارواألفوكادوالطازجالبحرسرطان

الخضار روالت

والجزر المخللوالفجلوالخياروالهليوناألفوكادوماكي

حارماكيتكا

كريميةجبنةأخضر،بصلخيار،توجاراشي،محلية،تونة

ماكيسبايدر

ترياكيصلصةالحلو،يوزوفلفلأفوكادو،مقرمش،سلطعون

ماكيفيالدلفيا

طازجة بحريةأعشابفيالدلفيا،جبنأفوكادو،السلمون،سمك

البطكبدماكي

أوناغيمايونيزمانجو،صلصةالبحر،ثعبانكريمي،جبنأفوكادو،بط،كبد

ماكيدراجون

 واألفوكادوالعذبالماءثعبانمعالروبيانتمبورا
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روباتاياكي

اللهبعلىتقليديةيابانيةمشويات

السلمونترياكي

الترياكيصلصةمعالسلمونأسياخ

طري بقريلحم

والسمسمالترياكيصلصةمعالبقرياللحمأسياخ

الروبيانكوشياكيإبي

والليمونالثوم صلصة معالروبيانأسياخ

الضأن لحمقطع

المخللوالبصل السمسموصلصةالزنجبيلمعالمتبلةالضأن لحمقطع

بالثوم المقلياألرزمعالروباتاياكيأطبقجميعتقديميتم

المميزةاألوريجاميأطباق

الشعيرميسوبتتبيلةدجاج

صغيروجزرترياكيمعالشعيربميسومتبلالذرةعلىمتغذيصغيردجاج

المرجانيةالشعابسمك

البخارعلىالمطهوواألرزالزنجبيلوصلصةالصغيرةالخضارمعالمرجانيةالشعابأسماكمناليومصيدحصيلة

توفوسايكورو

بالثومتشويبوكالحلوةالصوياوصلصة الفطرمعحريريتوفو

العجل لحم

اليابانيةالباربكيووصلصة والهليوناألخضرالبصل مععجللحم

الميسوبتتبيلةاألسودالقدسمك

اللوتسوجذورالسميكوالبونزو،(األخضرالصويافول)اإليداماميهريسمعبالميسوالمتبّلاألسودالقدسمك

غم النقيةالواغيوساللةمنالخاصرةلحم

اآلسيويةالخضارمعيقدمبالزنجبيلمتبليابانيبقرلحم

رامينميسو

المقلي والثوماألخضر والبصلوالميسوالبحريةالمأكوالتمعالراميننودلز
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حلويات

كيكتشيزيوزو

الباشنفاكهةكريموآيسموزكريمي،يوزوبالليمون،كعك

 بيريماتشاخليط

األخضر الشايكريمآيسالمشكل،التوتبارفيهالماتشا،داكوازكعك

واليوزوالمانجوحلوى

والشرباتالمانجوكونفيتمعمقرمشبارفيه

اليابانيبيرلزبودنغ

الهندوجوزوالموزاليوزونكهات

  األخضرالشايبروليه

األخضر الشايبنكهةكالسيكيةكريميةحلوى

 الشوكوالتةرولزسبرينج

الفانيلياكريموآيسالماتشاصلصة معالعليقوتوتبالشوكوالتةرولزسبرنغ

كريمايسموتشي

قطعة لكلالشيفاختيار

منزليًاالمعدكريماآليسمنتشكيلة

واحدسكوب

سكوبان


