
טרטר צ'יפס

ה ד י ח י ל
17 סלק צלוי )v( רוטב גומה דארה חריף 
אקאמי טונה ויאקי מיסו  22
18 סלמון ומיסו מתובל  
דג לבן ומיונז חלפיניו  20
לובסטר ומיונז חלפיניו  24

ירקות מוחמצים בסגנון אמאזו כוסברה יוזו ושום  37
כרוב האקוסאי ספייסי מיסו ושומשום  31

מרקים 

 24 מיסו טופו אצות וואקמה ובצל ירוק 
ספייסי מיסו פירות ים, שאלוטס וכוסברה  34
מיסו )v( פטריות שימג'י ושאלוטס  28

 SYUKO

 82 טונה טרטר סויה-שומשום, כוסמת פריכה,  דף אורז ואצות נורי  
סלמון טרטר סלמון כבוש בוואסבי, קוויאר, סלסלת עירית וויניגרט ווסאבי חלפיניו  84 
אוסוזוקורי סשימי דג עונתי בחיתוך דק, פונזו, צנון מגורד, בצל ירוק ועלי שיסו  68
טטאקי פילה בקר טטאקי פילה בקר חלפיניו, פונזו, סלטון עלי מיקרו וסובה פריכה  75
סלט ירוק )v( לבבות חסה, ירקות גלופים, וויניגרט וואסבי ובצל  46
סלט סובה )v( אטריות כוסמין יפניות, אצות וואקמה וויניגרט שומשום  48
נאסו מיסו )v( חציל בקרמל מיסו ושומשום לבן  40
אגדאשי טופו מסורתי )v( טופו מטוגן, בצל ירוק, צנון מגורד, אומה דאשי צמחוני  48
ריבאיי 250 גר' סויה מתוקה, ספייסי מיסו ופונזו  198
ירקות בטמפורה )v( שוג'ין תן-דאשי  46
שרימפס טמפורה 3 יחידות תן-דאשי  72

יוזו  סביצ'ה 

 72 סביצה סלמון ודג עונתי איקורה, בצל סגול וכוסברה 
סביצה לובסטר קוויאר, בצל סגול, כוסברה ואיולי יוזו  109

באנים 

 36 פטריות טמפורה )v( איולי יוזו  
שרימפס טמפורה סויה מתוקה וצ'ילי, ספייסי ססמי  39
בקר רוטב טריאקי וספייסי ססמי  42

טובאן 

 76 מגוון פטריות )v( יוזו, שום וסויה  
בקר סוקיאקי כבד אווז, כרוב האקוסאי, בצל ירוק, פטריות, רוטב פורט-ווארישיטה  98

סושי / סשימי

ה נ ו ט
24 סגנון מסורתי  
זוקה כבושה בסויה ביתית, קיזמי וואסאבי  26
אבורי כבושה במיסו שומשום  26

ן ו מ ל ס
סגנון מסורתי  24
זוקה כבושה בסויה ביתית, ריבת בצל  20
22 אבורי סאקה טורו יוזו איולי 

ס ב י ס
24 סגנון מסורתי 
יוזו קושו במרינדת יוזו שום עם יוזו קושו  22
סביצ’ה רוטב סביצ'ה וקוויאר  24

ל י י ט ו ל י
סגנון מסורתי  26
29 זוקה כבוש בסויה ביתית, קיזמי וואסבי  
אבורי רוטב יוזו  26

ח פ ו ל צ
בסגנון קאבאיאקי מסורתי  24
31 אוזאקו מלפפון מוחמץ בטוסאזו, ג'ינג'ר ושומשום 
34 כבד אווז כבד אווז צרוב וסויה מתוקה  

ם י פ ס ו נ י  ר י ג י נ
לובסטר יוזו קושו  42
שרימפס חלוט בסגנון מסורתי  29
תמנון סגנון טונה אדומה  29
41 כבד אווז גונקאן, סויה מתוקה 
איקורה גונקאן, יוזו סויה  28
טוביקו גונקאן, טוסה סויה  28

ת ו ק ר י י  ר י ג י נ
שיטאקי בגריל יוזו וסויה  16
אבוקדו איולי יוזו חלפיניו ופתיתי טמפורה  16
לפת כבושה יוזו אמאזו  16

3 יחידות / 6 יחידות  רולים 

 74/42 ספייסי טונה טונה, עירית, שיצ'ימי טוגארשי ורוטב שומשום חריף  
ספייסי סלמון סלמון, שבבי טמפורה ומיסו חריף  62/34
58 דג עונתי טרטר דג עונתי, אבוקדו ואספרגוס, איולי יוזו 

 56 שרימפס בטמפורה סויה מתוקה ושבבי טמפורה  
סרטן רך שריון בטמפורה יוזו לימון ושום  78
צלופח וכבד אווז צלופח נהרות, כבד אווז צרוב,עירית וסויה מתוקה  130/67




