סשימי

SASHIMI
Thin sliced raw fish

נתחי דג נא

Sashimi Maki Moriawase

Special sashimi rolls 6pcs__________ 21.00

Sashimi Mori Awase

Assortment of raw fish 6pcs
salmon / tuna / sea bass____________ 22.00

Sashimi Salad

Thinly sliced selection of raw fish
on a bed of glass noodles & vegetables__ 23.00

*Shake Chu Ponzu

Seared salmon sashimi rolled with
ginger & radish in ponzu sauce______ 24.00

*Kurodai Chu Ponzu

Sashimi of dorad royal rolled with cucumber
julienne, wakame in ponzu sauce________ 25.00

Suzuki Usuzukuri

Thinly sliced sashimi of sea bream
served with ponzu sauce___________ 26.00

Sakana Usuzukuri

Thinly sliced raw fish, salmon, tuna &
g.mullet served with ponzu sauce____ 26.00

Akami Tataki

Finely sliced seared tuna on a bed of
sprouts & quail egg with lemon soy sauce__ 26.00

סשימי מורי אווסה

' יח6 מבחר פרוסות דג נא
95.00___________  בס הסלע/  טונה/ סלמון

סלט סשימי

פרוסות דקות של מבחר דגים נאים
100.00__ על מצע אטריות וירקות בליווי רוטב השף

*סאקה שו פונזו

פרוסות סשימי סלמון צרובות
104.00__ מגולגלות עם ג'ינג'ר וצנון ברוטב פונזו

*קורודאי שו פונזו

פרוסות סשימי דוראד רויאל מגולגלות עם
108.00__ מלפפון ג'וליין ואצת וואקמה ברוטב פונזו

סוזוקי אוסוזוקורי

פרוסות דקות של סשימי בס הסלע
113.00________________ בליווי רוטב פונזו

סאקנה אוסוזוקורי

, סלמון,פרוסות דקות של דג נא
113.00____טונה וגריי מאלט בליווי רוטב פונזו

אקאמי טאטקי

נתחי טונה צרובה קלות על מצע
113.00__נבטים וביצת שליו ברוטב סויה ולימון

סשימי/ניגירי סושי

NIGIRI SUSHI/SASHIMI
1piece

3.00
4.00
4.50
4.50
4.50
5.50
5.50

יחידה אחת
נתח דג נא על אצבע אורז
 נתח דג נא/
13.00____________ טאמגו אומלט יפני
17.00________________ סאקה סלמון
19.00______________ בורא גריי מאלט
19.00__________ קורודאי דוראד רויאל
19.00_____________ סוזוקי בס הסלע
24.00___________ מאגורו טונה אדומה
24.00__________קאמפצ׳י יילוטייל יפני

Selection of nigiri sushi 6pcs
salmon, tuna, sea bass_____________ 22.00

' יח6 מבחר ניגירי סושי
95.00____________  בס הסלע, טונה,סלמון

Hand-formed sushi topped
with raw fish/ Thin sliced raw fish

Tamago Japanese omelet________
Shake salmon________________
Bora grey mullet_______________
Kurodai dorad royal___________
Suzuki sea bass_______________
Maguro red tuna______________
Campachi Japanese yellowtail____
Nigiri Take

*DIM SUM
Served with ginger soy sauce 5pcs

Yasai Maki Mushi

Vegetables steamed dumplings______ 15.00

Hourensou Maki Mushi

Spinach steamed dumplings,
served with miso sauce_____________ 16.00

Nori Maki Age

2018

סשימי מאקי מורי אווסה

91.00_____________ ' יח6 רול סשימי מיוחד

ניגירי טאקה

*דים סאם
' יח5 ,בליווי רוטב סויה וג'ינג'ר

ייאסי מאקי מושי

65.00____ גלילי נייר אורז מאודים במילוי ירקות

הורנסו מאקי מושי

,גלילי נייר אורז מאודים במילוי תרד
69.00___________________בליווי רוטב מיסו

נורי מאקי אגה

Fried fish fingers wrapped with seaweed__ 18.00

78.00_____ אצבעות דג עטופות אצה מטוגנות

*Not available on Shabbat and Holidays
All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding
a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from
V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

* לא מוגש בשבתות וחגים
 אורחים הלנים.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת
 אורחים. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3; ב/2 ב:תייר (ויזה) מסוג
.שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק

GUNKAN-MAKI
Special nigiri 1piece

*Miso Aburi

 יח׳1 ניגירי מיוחד

*מיסו אבורי

Seared durad royal nigiri
with miso sauce___________________ 6.00

ניגירי צרוב של דוראד רויאל
26.00___________________ עם רוטב מיסו

Ikura Salmon caviar____________ 6.00
Nigiri Spicy

26.00_____________ איקורה סלמון קאוויר

Unique piece of spicy
salmon / tuna / sea bass_____________ 6.00

*Gunkan Teri

Avocado wrapped around rice topped
with salmon / sea bass in teriyaki________ 6.00

*Salmon Nota

Seared salmon nigiri with note sauce____ 6.50

Gunkan Sakana

Grey mullet wrapped around
rice topped with chopped mix fish,
oshinko & chili oil__________________ 7.00

*Tempura Gunkan

Avocado wrapped around rice topped
with grey mullet tempura
in wasabi cream___________________ 7.50

*Salmon Gunkan

Sashimi salmon wrapped around
rice topped with grey mullet tempura
in wasabi cream ___________________ 8.00

TEMAKI
Hand roll Sushi

Yasai Temaki

Fresh vegetables wrapped with cucumber__ 5.50

*Shake Kawa

Crispy salmon skin & vegetables______ 7.00

Negi Shake

Salmon, avocado, scallions__________ 7.50

Negi Bora

Grey mullet, avocado, scallions______ 7.50

Negi Suzuki

Sea bass, avocado, scallions_________ 7.50

Negi Kurodai

Dorad royal, avocado, scallions______ 7.50

Negi Maguro

Red tuna, avocado, scallions_________ 8.00

Negi Campachi

Japanese yellowtail, avocado, scallions__ 8.00

*Tempura Temaki

Dorad royal in tempura & vegetables____8.00

California

Surimi and vegetables_______________ 9.00

*Shake Furai

Salmon in panco, raw salmon, avocado,
spicy sauce wrapped with cucumber____ 9.00

*Teri Sakana

2018

מאקי-גונקאן

ניגירי ספייסי

כדור אורז עטוף בסשימי ומעל דג קצוץ
26.00___  בס הסלע/  טונה/ ברוטב ספייסי סלמון

*גונקאן טארי

כדור אורז עטוף באבוקדו ומעל
26.00____ סלמון קצוץ ברוטב טריאקי/סייבאס

*סלמון נוטה

28.00______ ניגירי סלמון צרוב עם רוטב נוטה

גונקאן סאקנה

כדור אורז עטוף בגריי מאלט
ומעל דגים קצוצים
30.00_____________ עם אושינקו ושמן צ'ילי

*גונקאן טמפורה

כדור אורז אבוקדו ומעל
גריי מאלט טמפורה קצוץ
32.00___________________ בוואסבי קרים

*גונקאן סלמון

כדור אורז עטוף סשימי סלמון
ומעל גריי מאלט טמפורה
35.00_______________ קצוץ בוואסבי קרים

טמאקי
קונוסים

ייאסי טמאקי

24.00______ קונוס ירקות טריים עטוף מלפפון

*סאקה קאווה

30.00____________ סלמון סקין פריך וירקות

נגי סאקה

32.00___________  בצל ירוק, אבוקדו,סלמון

נגי בורא

32.00________  אבוקדו ובצל ירוק,גריי מאלט

נגי סוזוקי

32.00_________  אבוקדו ובצל ירוק,בס הסלע

נגי קורודאי

32.00_______  אבוקדו ובצל ירוק,דוראד רויאל

נגי מאגורו

35.00_______  אבוקדו ובצל ירוק,טונה אדומה

נגי קאמפצ'י

35.00________  אבוקדו ובצל ירוק,יילוטייל יפני

*טמפורה טמאקי

35.00________ דוראד רויאל בטמפורה וירקות

קליפורניה

39.00___________________ סורימי וירקות

*סאקה פוראיי

 אבוקדו, סלמון נא,סלמון בפנקו
39.00__________ ורוטב ספייסי עטוף מלפפון

*טארי סקאנה

Salmon / sea bass in teriyaki sauce
wrapped with cucumber____________ 9.00

 בס הסלע ברוטב טריאקי/ סלמון
39.00___________________ עטוף מלפפון

*Not available on Shabbat and Holidays
All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding
a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from
V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

* לא מוגש בשבתות וחגים
 אורחים הלנים.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת
 אורחים. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3; ב/2 ב:תייר (ויזה) מסוג
.שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק

TOKUBETSU SUSHI MAKI
Special rolls 6 pcs

Yassai Maki Sushi

Vegetable roll rice / seaweed out 10 pcs___ 14.00

Bouquet Maki Sushi

Special vegetable roll______________ 14.00

*Kawa Shake Pyramid

Roll of crispy salmon skin
raw salmon & vegetables___________ 15.00

*Chikaku Shake Furai

Roll of salmon in panco and vegetables___ 17.00

*Tempura Maki

Roll of dorad royal
in tempura & vegetables_______________ 17.00

*Teri Maki Sushi

Salmon / sea bass in teriyaki sauce
wrapped with avocado_____________ 18.00

Maki Sushi in choice

Salmon / tuna / sea bass with vegetables___ 18.00

Goma Sushi Mori

Sushi balls wrapped with fish
in chef’s sauce 4pcs_______________ 18.00

California Maki

Roll of surimi & vegetables inside out___ 20.00

*Camapachi Maki Sushi

Japanese yellowtail roll, scallions,
avocado and chili oil wrapped
with tempura crumbs______________ 20.50

*Shiro-Aka Maki Sushi

Roll of tataki red tuna, avocado,
tanuki, wrapped with seared
sea bass with spicy radish__________ 21.00

Rainbow Maki Sushi

Raw salmon, avocado & salmon roe
wrapped with raw fish_____________ 21.00

Oshizushi Fresh

Salmon, tuna, grey mullet & vegetables
on a bed of rice in batera___________ 22.00

*Furai Oshizushi

Salmon in panco, avocado
on a bed of rice___________________ 22.00

*Rainbow Special

Salmon in panco & avocado
wrapped with selection
of chopped fish & scallion__________ 24.00

*Salmon Wasabi Maki Sushi

Sea bass tempura in wasabi cream
wrapped with raw salmon & avocado__ 26.00

* SOUP/TOFU
Miso Shiru

Soybean paste based soup___________ 5.50

Age Dashi Tofu

2018

טוקובטסו סושי מאקי
' יחי6 רולים מיוחדים

ייאסי מאקי סושי

61.00___ ' יח10  אצה/ רול מבחר ירקות עטוף אורז

בוקה מאקי סושי

61.00________רול ירקות עטוף במבחר ירקות

*קווה סאקה פרמיד

,רול סלמון סקין פריך
65.00_________________ סלמון נא וירקות

*שיקאקו סאקה פוראיי

74.00___________ סלמון מצופה פנקו וירקות

*טמפורה מאקי

רול דוראד רויאל
74.00________________ בטמפורה וירקות

*טארי מאקי סושי

 בס הסלע ברוטב טריאקי/ רול סלמון
78.00__________________ עטוף באבוקדו

מאקי סושי לבחירה

78.00______  בס הסלע וירקות/  טונה/ סלמון

גומה סושי מורי

כדורי סושי עטופים במבחר דגים
78.00________________ ’ יח4 ברוטב השף

קליפורניה מאקי

87.00_____ רול של סורימי וירקות עטוף באורז

*קאמפצ'י מאקי סושי

, בצל ירוק,רול יילוטייל יפני
אבוקדו ושמן צ'ילי
89.00______________ עטוף פירורי טמפורה

אקה מאקי סושי-*שירו

, אבוקדו,רול טונה אדומה קצוצה
טנוקי עטוף בסשימי צרוב של
91.00____________ בס הסלע עם צנון חריף

ריינבואו מאקי סושי

 אבוקדו וביצי סלמון,רול סלמון
91.00_________________ עטוף דגים נאים

אוסויאזושי פרש

 וירקות, גריי מאלט, טונה,סלמון
95.00______________ על מצע אורז בבטרה

*פוראיי אוסויאזושי

סלמון בפנקו ואבוקדו
95.00______________ על מצע אורז בבטרה

*ספיישל ריינבואו

רול סלמון בפנקו ואבוקדו
עטוף במבחר דגים
104.00_______________ קצוצים ובצל ירוק

*סלמון וואסבי מאקי סושי

רול בס הסלע קצוץ בוואסבי קרים
113.00___________ עטוף וסלמון נא ואבוקדו

טופו/* מרק
מרק מיסו

24.00__  אצות ובצל ירוק, טופו,מחית פולי סויה

אגה דאשי טופו

Fried tofu in special soy sauce________ 8.00

35.00___ טופו במעטפת פריכה ברוטב סויה מיוחד

*Not available on Shabbat and Holidays
All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding
a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from
V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

* לא מוגש בשבתות וחגים
 אורחים הלנים.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת
 אורחים. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3; ב/2 ב:תייר (ויזה) מסוג
.שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק

SALADS
*Eda Mame

Steamed soy beans_______________5.50

Kushi Yaki Salad

Sweet pickled vegetables___________6.00

Nama Salada

Mixed fresh sliced vegetables
in chef’s sauce_____________________ 6.50

Wakame Salad

Seaweed & cucumber in sonomono sauce__ 7.00

*Hiziki Salad

Hot seaweed with kanpyo strips______ 9.00

Kaiso Special

Raw salmon, bean noodles, seaweed,
cucumber & avocado in chef’s sauce____ 16.00

*HOT KITCHEN
Gohan

Steamed rice______________________ 4.00

Niniku Yaki Meshi

Garlic fried rice____________________ 4.50

Yasai

Vegetables and tofu skewers, scallions,
cherry tomato, mushroom & quail egg___ 6.50

Shake

Salmon skewers in teriyaki sauce_____ 9.50

Suzuki

Sea bass skewers in teriyaki sauce___ 10.00

Vegetables Yakisoba

Egg noodles with vegetables________ 14.00

Yasai Tempura

Deep fried battered vegetables 7pcs__ 18.00

Mix Tempura

Dorad royal & vegetables 7pcs______ 22.00

Sakana Tempura

Deep fried battered dorad royal 6pcs____ 23.00

YakiSoba Salmon

Egg noodles with salmon & vegetables____ 24.00

Maguro Pepper

Seared tuna & lemon finely sliced
in ginger soy sauce________________ 25.00

Kuruma Fish

Sea bass with wasabi cream sauce___ 27.00

Shiromi Zakana Basil

Grey mullet cooked in coconut milk,
basil & spicy chili served
with sushi rice____________________ 36.00

Black Cod

2018

סלטים
*אדה ממה

24.00___________ פולי סויה מאודים במלח

סלט קושיאקי

26.00_________________ מחמצים יפניים

סלט נאמה

מבחר ירקות טריים
28.00___________________ ברוטב השף

סלט וואקמה

30.00__ סלט אצות ומלפפונים ברוטב סונומונו

*סלט היזיקי

39.00___ אצות היזיקי ורצועות קנפיו מטוגנות

קאיסו ספיישל

, אצות, אטריות שעועית,סלמון נא
69.00______ מלפפונים ואבוקדו ברוטב השף

*מטבח חם
גוהאן

17.00____________________ אורז מאודה

ניניקו ייאקי מאשי

19.00______________________ אורז שום

ייאסי

 עגבניית, בצל ירוק,שיפודי ירקות וטופו
28.00_______  פלפל וביצת שליו, פטרייה,שרי

סאקה

41.00_________ שיפודי סלמון ברוטב טריאקי

סוזוקי

43.00______ שיפודי בס הסלע ברוטב טריאקי

יאקיסובה ירקות

61.00____________ אטריות ביצים עם ירקות

ייסאי טמפורה

78.00______________’ יח7 ירקות בטמפורה

מיקס טמפורה

95.00____ ’ יח7 דוראד רויאל וירקות בטמפורה

סקאנה טמפורה

100.00________ ’ יח6 דוראד רויאל בטמפורה

יאקיסובה סלמון

104.00______ אטריות ביצים עם סלמון וירקות

מאגורו פפר

פרוסות טונה צרובה ופרוסות לימון
108.00______________ ברוטב סויה וג'ינג'ר

קורומה פיש

117.00__________ בס הסלע ברוטב וואסבי

שירומי זאקנה בזיל

,גריי מאלט מבושל בחלב קוקוס
בזיליקום וצ'ילי חריף
156.00_______________ מלווה באורז סושי

בלק קוד

Grilled black cod marinated in miso
served with bean noodles___________ 42.00

קוד שחור במרינדה של מיסו
182.00____  בליווי אטריות שעועית,עשוי בגריל

*Not available on Shabbat and Holidays
All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding
a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from
V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

* לא מוגש בשבתות וחגים
 אורחים הלנים.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת
 אורחים. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3; ב/2 ב:תייר (ויזה) מסוג
.שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק

