אקיקו סושי בר טעימה מטוקיו

סושי איכותי נמדד במגוון הטעמים המציף את הפה בכל פעם מחדש.
לכן באקיקו סושי בר אין פשרות על איכות חומרי הגלם ,כדי שנוכל להגיש לכם את
הסושי הטעים והאיכותי ביותר .כל נתחי הדג הנדיבים טריים יום יום .כל הירקות
נבררים ומוגשים ברמת טריות גבוהה בהתאם לעונות השנה .כל חומרי הגלם יפנים וזה
כולל את האורז ,האצות ,התבלינים ויתר המרכיבים .הרטבים המעשירים את טעם המנה
מוכנים במקום על בסיס יומי מחומרי גלם מקוריים וטבעיים .כל המנות עוברות בקרת
איכות קפדנית תחת עינייה הבוחנות של סושי שף אקיקו .אחרי הכל ,השם מחייב.

אקיקו סושי בר טעימה מטוקיו

מקרא:

סשימי

ניגירי

הוסומאקי

פוטומאקי

אוראמאקי

טמאקי

סשימי :נתחי דג נא
ניגירי :נתחי דג נא על מצע אורז
הוסומאקי :רול צר עטוף באצה במילוי דג/ירק ואורז ( 8יחידות)
פוטומאקי :רול עבה עטוף באצה במילוי דג/ירק ואורז ( 4יחידות)
אוראמאקי :רול במילוי דג/ירק ואורז ,עטוף באורז
טמאקי :קונוס
סאקה :סלמון
מגורו :טונה
סוזוקי :בס
טאי :דניס
אבי :שרימפס
סורימי :סרטן
טארה :בלאק קוד
אונאגי :צלופח
יואן יאקי :סלמון חם
איקורה :ביצי סלמון
טוביקו :ביצי דגים מעופפים
טאמאגו :חביתה יפנית
אושינקו :צנון יפני
קנפיו :קליפת דלעת
שיטאקה :פטריה יפנית

מנות ראשונות
.2

.1

מרק מיסו  -מרק על בסיס סויה  24ש"ח
ואורז עם טופו ,וואקמה ,ובצל ירוק
.3

 51ש״ח
אגאדאשי טופו  -קוביות טופו
בטמפורה ברוטב טימצו על בסיס סויה
.4

סלט הרוסמה
אטריות עמילן שקופות וביצי דגים

סלט וואקמה  -אצות ומלפפונים  31ש"ח
סלט וואקמה עם קלמרי  -אצות 44 ,ש״ח
גזר ,מלפפונים וקלמרי ברוטב סומסום יפני
.5

 35ש״ח

6א'.

 29ש"ח
אדממה  -חטיף פולי סויה
ספייסי אדממה  -אדממה חריף  33ש"ח
בתיבול הבית של אקיקו
6ב'.

טמפורה צמחוני :בצל ,בטטה,
אספרגוס ,חציל

 45ש"ח

6ג'.

טמפורה מן הים :שרימפס,
סלמון ,בס ,סורימי

 52ש"ח

6ד'.

טמפורה מוריאווסה :מעורב
צמחוני ומן הים

 83ש"ח

6ה'.

טמפורה שרימפס ( 5יחידות)
טמפורות

 65ש"ח

איקה קלמארי פריי -רצועות
קלמרי מטוגנות בפאנקו קריספי

 68ש"ח

.7

6ו'.

אבי פריי – שרימפס מטוגן
בפנקו קריספי

חמוצים יפניים  -ירקות מוחמצים  28ש"ח
בסגנון יפני

 68ש"ח
.9

.8

מיני צ'ראשי  -קערת אורז עם
טריאקי ,סלמון ,בס וירקות
צ'ראשי בינוני – קערת אורז עם  78ש"ח
סלמון ,טונה ,בס ,טמאגו וירקות.

 68ש"ח

.10

 39ש"ח
סלט מרסל  -אטריות עמילן,
אצות ,מלפפונים ,שיטאקה ובצל ירוק
10א'.

קערת אורז
אורז רגיל/אורז סושי

צ'ראשי צמחוני -קערת אורז עם  62ש"ח
טאמאגו בטטה אושינקו וירקות.

 18ש"ח
11ב׳.

11א׳.

 68ש"ח
אוקונומיאקי – לביבה יפנית
מירקות וביצים מוגשת חם עם רטבים.
11ג׳.

 48ש"ח
סלט מלפפון יפני ספייסי
אטריות הרוסמה עם מלפפון ,עגבניה ,גזר,
פטרוזיליה וכוסברה עם צ׳לי חריף.
11ד׳.

ספרינג רול  -מלפפון ,גזר ,אבוקדו ,שיטאקה ,חסה,
בצל ירוק ,גמבה ,כוסברה ,פטרוזיליה עם תוספת דג
לבחירה טונה/סלמון/בס/דניס/שרימפס 78 .ש"ח
ספרינג רול צמחוני  -מלפפון ,גזר ,אבוקדו ,שיטאקה,
חסה ,בצל ירוק ,גמבה ,כוסברה ,פטרוזיליה 58 .ש"ח

קריספי סלמון
סלמון מטוגן בפנקו.

 53ש"ח

סשימי ( 3יחידות במנה)
 .11סאקה :סלמון
.12
.13

 42ש"ח

מגורו :טונה

 57ש"ח

סוזוקי :בס

 42ש"ח

 .14טאי :דניס

.16

 83ש"ח
סלמון וסוזוקי איזוקורי :סשימי
פרוס דק של סלמון ובס בליווי ירקות עם רוטב

 49ש"ח
.17

 .15סוזוקי איזוקורי :סשימי פרוס דק  72ש"ח
של בס בליווי ירקות עם רוטב
* סשימי פרוס דק/עבה לבחירה

סשימי מוריאווסה:
טונה ,סלמון ( 6יחידות)

 97ש"ח

ניגירי ( 1יחידה במנה)

 .21סאקה :סלמון

 22ש"ח

 .22מגורו :טונה

 24ש"ח

 .23סוזוקי :בס

 22ש"ח

 .24טאי :דניס

 24ש"ח

 .25אבי :שרימפס

 26ש"ח

 .26אונאגי :צלופח

 35ש"ח

 .27יואן יאקי :סלמון חם

 26ש"ח

 .28טאמאגו :חביתה יפנית (צמחוני)  21ש"ח

 .29אבוקדו (צמחוני)

 19ש"ח

 33ש"ח

 .31בטטה בטמפורה (צמחוני)

 19ש"ח

 .30איקורה :ביצי סלמון

אינארי  -כיסוני אינארי במילוי אורז ,דג וירקות

 .41אינארי ( 1יחידה במנה):
טונה וירקות
דניס וירקות
בס וירקות
סלמון וירקות
שרימפס וירקות
צלופח וירקות
צמחוני  -ירקות שונים

 47ש"ח
 46ש"ח
 41ש"ח
 41ש"ח
 48ש"ח
 47ש"ח
 36ש"ח

 .42אינארי ספיישל מטוגן
( 2יחידות במנה) -דג לבחירה

 55ש"ח

 .43אינארי ספיישל מטוגן  -צמחוני
( 2יחידות במנה)

 52ש"ח

הוסומאקי ( 8יחידות במנה)
.51

.52

* תוספת אבוקדו

* תוספת  i.oואבוקדו

 34ש"ח

טקאמאקי :טונה/ספייסי טונה  44/43ש"ח

 .53סוזוקי :בס

 34ש"ח

 .54טאי :דניס

 41ש"ח

 .55אבי :שרימפס

 43ש"ח

 .56טאמאגו :חביתה יפנית (צמחוני)  29ש"ח

 .57אבוקדו (צמחוני)

 29ש"ח

 .58קאפהמאקי :מלפפון (צמחוני)

 28ש"ח

 .59אושינקו :צנון יפני (צמחוני)

 25ש"ח

 .60קנפיו :קליפת דלעת (צמחוני)

 28ש"ח

 .61סורימי :סרטן

 41ש"ח

 .62איקורה :ביצי סלמון

 44ש"ח

 .63בטטה (צמחוני)

 29ש"ח

 .64אונאגי :צלופח

 48ש"ח

 .66אספרגוס (צמחוני)

 29ש"ח

סאקה :סלמון/סלמון סקין

 .65שיטאקה :פטריה יפנית (צמחוני)  29ש"ח

תוספת ירק 3 :ש"ח ˆ תוספת דג 12 :ש"ח ˆ תוספת  8 :inside outש"ח ˆ תוספת שבבי טמפורה/שבבי
בטטה 6 :ש"ח ˆ תוספת מבושל\מטוגן בטמפורה 5 :ש"ח ˆ תוספת עטוף באבוקדו  18ש"ח ˆ תוספת עטוף
בסלומון 33 :ש"ח ˆ תוספת עטוף בטונה 38 :ש"ח ˆ תוספת עטוף באינארי 35 :ש"ח ˆ תוספת עטוף בטוביקו
אדום\ירוק 16 :ש"ח ˆ תוספת כל הרול בטמפורה\פנקו 12 :ש"ח ˆ ניתן להחליף את האצה לדפי טופו 12 :ש"ח.

פוטומאקי (אצה בחוץ)/אוראמאקי  4( inside outיחידות במנה)
.72

.71

 51/43ש"ח
יאסי מאקי (צמחוני):
טאמאגו ,קנפיו ,מלפפון ,גזר ,אושינקו ,אבוקדו
 61/53ש"ח
 .73סאקה מאקי :סלמון,
סלמון סקין ,אבוקדו ,מלפפון ,אושינקו

קליפורניה :סלמון ,אבוקדו,
מלפפון

 57/49ש"ח

.77

 63/55ש"ח
 .74סלאדה מאקי :שרימפס,
סרטן ,טאמאגו ,חסה ומיונז יפני
 67/59ש"ח
 .75טמפורה מאקי :שרימפס
טמפורה ,סורימי טמפורה אספרגוס טמפורה,
מלפפון ,חסה
 .76אונאגי מאקי :צלופח ,אבוקדו 71/63 ,ש"ח
מלפפון ,טאמאגו

סיאטל מאקי :טונה ,אבוקדו 67/59 ,ש"ח
מלפפון ,אושינקו
 .78קובה מאקי :בס ,אבוקדו,
מלפפון ,בצל ירוק

 57/49ש"ח

טמאקי  -קונוס ( 1יחידה במנה)

 .92צמחוני :אבוקדו ,מלפפון,
טאמאגו ,שיטאקה

 37ש"ח

 .93קליפורניה :סלמון ,אבוקדו,
מלפפון ,בצל ירוק

 41ש"ח

 .94סיאטל :טונה ,אבוקדו ,מלפפון,
בצל ירוק

 45ש"ח

 .95קובה :בס ,אבוקדו ,מלפפון,
בצל ירוק

 41ש"ח

 .96סאקה טמאקי :סלמון ,סלמון
סקין ,אבוקדו ,חסה ,בצל ירוק

 43ש"ח

 .97טאי טמאקי :דניס ,אבוקדו,
מלפפון ,בצל ירוק

 45ש"ח

 .98ספייסי טונה :טונה חריפה,
אבוקדו ,מלפפון ,שומשום יפני

 45ש"ח

 .99איקורה טמאקי :ביצי סלמון,
מלפפון ,בצל ירוק

 45ש"ח

 .100טוביקו טמאקי :ביצי דגים,
סלמון ,אבוקדו

 .101אבי טמאקי :שרימפס טמפורה,
אספרגוס ,חסה ,בצל ירוק

 45ש"ח

 .102אונאגי טמאקי :צלופח ,טאמאגו 51 ,ש"ח
מלפפון

 .103קסוגה טמאקי :שרימפס טמפורה 49 ,ש"ח
ספייסי טונה ,אבוקדו ,מלפפון

 49ש"ח

 .91צמחוני :אושינקו ,קנפיו טאמאגו  30ש"ח

 .105אומה טמאקי :שרימפס ,גזר,
מלפפון ,בצל ירוק

 45ש"ח

 45ש"ח

טאסאקי טמאקי :קונוס חם של
 .104סלמון/בס מבושל ברוטב טריאקי,
אבוקדו ואושינקו
 49ש"ח
 .106קונוס אקיקו :אבי טמפורה,
סלמון ,אבוקדו ,רוטב טריאקי וספייסי

 49ש"ח
 .107קונוס קיוטו :איקורה,סלמון,
אבוקדו ,שיטאקה ,בצל ירוק עם רוטב טריאקי ושומשום

מנות חמות
.132

.131

 63ש"ח
יאקי סובה ברביקיו (צמחוני):
אטריות ביצים עם ירקות בטעם ברביקיו יפני
אבי יאקי סובה :אטריות ביצים  92ש"ח
עם ירקות ושרימפס בטעם ברביקיו יפני

.133
.135

קארי רייס:
קארי עם ירקות ואורז לבן
 .134אבי קארי :קארי עם ירקות,
שרימפס ואורז לבן

 63ש"ח
 91ש"ח

יאקי סובה פירות ים :אטריות  112ש"ח
ביצים עם שרימפס ,קלאמרי וירקות בטעם ברביקיו יפני

מנות חמות
.137

.136

 98ש"ח
יאקי סובה דג :אטריות ביצים
עם ירקות מוקפצים עם סלמון/בס,
בטעם ברביקיו יפני
 96ש"ח
 .139יאקימשי סלמון/בס:
אורז מוקפץ עשיר בירקות ודג טארה
ברוטב ברביקיו יפני.

 58ש"ח
יאקימשי (צמחוני\טבעוני):
אורז מוקפץ עם ירקות ,ביצים\טופו בתיבול יפני.

.140

 :Tendonקערת אורז עם טמפורה  98ש"ח
מעורבת ,חציל ,גמבה ,בטטה ,שומשום.
בחירה בין סלמון בטמפורה/בס בטמפורה/שרימפס
בטמפורה ואצות נורי מעל.

המיוחדים שלנו

.112

.111

 78ש"ח
 4( Kaisen Spicyיחידות):
טונה ,סלמון ,בס ,אבוקדו ,מלפפון ,בצל
ירוק ,שבבי טמפורה ,ברוטב ספייסי

 4( Uemura Rollיחידות):
סלמון חם ,מלפפון ,טאמאגו,
אספרגוס טמפורה עטוף באפונת ווסאבי,
ברוטב טריאקי ומיונז

 71ש"ח

.114

.113

 78ש"ח
 4( Tenpura Spicyיחידות):
שרימפס טמפורה ,סורימי טמפורה,
אספרגוס טמפורה ,טאמאגו ,חסה
ומלפפון ברוטב ספייסי

 8( Rainbowיחידות):
מלפפון וטאמאגו עטופים בטונה,
סלמון ,בס ,שרימפס ,אבוקדו

 87ש"ח

המיוחדים שלנו
.116

.115

 71ש"ח
 8( Inside Out Tofuיחידות):
טופו בטמפורה ,שיטאקה ,עטוף באבוקדו,
עם טריאקי

.117

 8( Inside Out Salmonיחידות) 84 :ש"ח
סלמון חם ,אבוקדו ,מלפפון ,עטוף באפונת
ווסאבי ,עם טריאקי

.118

 78ש"ח
 4( Shouיחידות):
סנדויץ' סושי :סלמון ,אבוקדו ,מלפפון,
קינשי טאמאגו עם שבבי טמפורה

.119

 98ש"ח
 8( Misato Rollיחידות):
צלופח ,אבוקדו ,קנפיו עטוף באינארי
קריספי וטריאקי

.120

 8( Baba Rollיחידות) :סלמון חם 115 ,ש"ח
אבוקדו ,שיטקה ,בטטה בטמפורה ,אספרגוס ,גזר
ובצל ירוק ,עטוף באפונת וואסבי ,אבוקדו ושבבי
בטטה .עם ספייסי מיונז וטריאקי.

 98ש"ח
 8( Neon Rollיחידות):
טונה ,סלמון ,ג'ינג'ר ,אבוקדו ,מלפפון עטוף
באבוקדו ,עם רוטב ספייסי וטריאקי ,בצל ירוק

.122

.121

 8( Yamaguchi Rollיחידות) 115 :ש"ח
שרימפס טמפורה ,סלמון ,אבוקדו ,שיטקה,
אושינקו ,ובצל ירוק .עטוף באבוקדו וביצי טוביקו.

 85ש"ח
 8( Dan Gan Rollיחידות):
טאמאגו ,אבוקדו ,מלפפון ואושינקו .עטוף
בספייסי טונה קצוצה ובצל ירוק.

המיוחדים שלנו
.124

.123

 72ש"ח
 8( Fuji Rollיחידות):
טונה ,אבוקדו ,שיטקה ,בטטה .מטוגן בפאנקו .

.125

 Midoriסנדוויץ' סושי צמחוני:
אבוקדו ,מלפפון ,טאמאגו ,בטטה.

 59ש"ח

.126

מיסאטו רול צמחוני ( 8יחידות) 85 :ש"ח
טאמאגו ,אבוקדו ,מלפפון ,בטטה בטמפורה,
גזר ,פטריות שיטקה ובצל ירוק עטופים
באינארי קריספי מטוגן וטריאקי.

 78ש"ח
סמאטא מאקי ( 4יחידות):
סלמון/בס מטוגן בפאנקו קריספי עם
אבוקדו ,קנפיו ,בטטה טמפורה ,טאמאגו
ובצל ירוק.

.184

.182

קליפורניה עם טוביקו ( 4יחידות) 68 :ש"ח
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,עטוף בטוביקו

.185

 77ש"ח
אביטאמה ( 4יחידות):
שרימפס ,חסה ,אספרגוס ,עטוף בשומשום
יפני וקינשי טאמאגו

.186

אוראטן ( 4יחידות):
 68ש"ח
שרימפס טמפורה ,בטטה ,מלפפון ,אושינקו,
אבוקדו עטוף בשומשום יפני וקינשי טאמאגו

אירומאקי ( 4יחידות):
 77ש"ח
טונה ,אבוקדו ,אושינקו עם דפי טופו
צבעוניים ,עטוף בשבבי טמפורה

המיוחדים שלנו
.188

.187

 72ש"ח
קטרפילר סלמון ( 8יחידות):
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,עטוף באבוקדו
ורוטב טריאקי

.189

 96ש"ח
קטרפילר אונאגין ( 8יחידות):
צלופח ,טאמאגו ,עטוף באבוקדו ,מלפפון
ורוטב טריאקי

.190

 112ש"ח
מיה רול ( 8יחידות):
סלמון סקין ,אבוקדו ,מלפפון ,שיטאקה,
בצל ירוק ,חסה ,עטוף בסלמון צרוב עם
רטבים ולימון.

 98ש"ח
צ'ראשי דה לקס:
קערת אורז עם דגים ופירות ים ,טאמאגו,
מלפפון ,אבוקדו ,בצל ירוק ואצות

.192

.191

 122ש"ח
טוקיו רול ( 8יחידות):
סלמון ,אבוקדו ,טמאגו ,קנפיו בטמפורה
ותערובת של סלמון קצוץ ,ירקות ואיקורה מעל

.193

 98ש"ח
סקורה רול ( 8יחידות):
טאמגו ,קנפיו ,אבוקדו ,מלפפון ,עטוף
בסלמון צרוב.

.194

 122ש"ח
קוממוטו רול ( 8יחידות):
אבי טמפורה ,טאמגו ,אספרגוס טמפורה ,קנפיו,
עטוף באונגי.

 75ש"ח
בני טורו רול ( 8יחידות):
טמאגו ,שיטאקה ,אבוקדו ,גזר ,עטוף בסלמון.

קומבינציות
קומבינציה ( Aצמחוני)
ניגירי :טאמאגו ,אבוקדו ( 2יחידות)
הוסומאקי :מלפפון ,קנפיו ( 16יחידות)
פוטומאקי :יאסאי מאקי ( 4יחידות)

 118ש"ח

קומבינציה ( Aדגים)
ניגירי :טונה ,סלמון ( 2יחידות)
הוסומאקי :סלמון ואבוקדו ( 8יחידות)
הוסומאקי :טונה ומלפפון ( 8יחידות)

 128ש"ח

קומבינציה B
הוסומאקי :סלמון ( 8יחידות)
הוסומאקי :בס ( 8יחידות)
אוראמאקי :צמחוני ( 4יחידות)

 120ש"ח

קומבינציה C
ניגירי :סלמון ,בס ( 2יחידות)
הוסומאקי :טאמאגו ( 8יחידות)
אוראמאקי :קליפורניה ( 4יחידות)
טמאקי :אבי טמאקי ( 1יחידה)

 145ש"ח

קומבינציה D
הוסומאקי :טונה ( 8יחידות)
אוראמאקי :צמחוני ( 4יחידות)
טמאקי :אבי טמאקי ,קליפורניה ( 2יחידות)

 149ש"ח

קומבינציה E
סשימי :סלמון ,טונה ,בס ( 9יחידות)
ניגירי 2 :יח' סלמון 2 ,יח' שרימפס 2 ,יח' אבוקדו
( 6יחידות)

 242ש"ח

קומבינציות
קומבינציה  Fקומבינצית ילדים
הוסומאקי :מלפפון ( 8יחידות)
הוסומאקי :סלמון ואבוקדו ( 8יחידות)

 59ש"ח

מגש משפחתי  /מסיבה
קומבינציה ( Gיחידות ) 56
 458ש"ח
ניגירי ( 8יח') 2 :יח' סלמון 2 ,יח' טונה 2 ,יח' טאמאגו 2 ,יח' אבוקדו
הוסומאקי ( 24יח') 8 :יח' בס 8 ,יח' מלפפון 8 ,יח' אושינקו
פוטומאקי ( 8יח') 4 :יח' קליפורניה
 4יח' שרימפס טמפורה
הוסומאקי ( 16יח') inside out
 8יח' קליפורניה 8 ,יח' צמחוני

 595ש"ח
קומבינציה  65( Hיחידות)
סשימי מוריאוואסה ( 9יח') 3 :יח' סלמון 3 ,יח' טונה 3 ,יח' בס
ניגירי ( 8יח') 2 :יח' שרימפס 2 ,יח' סלמון חם 2 ,יח' טאמאגו 2 ,יח' אבוקדו
הוסומאקי ( 24יח') 8 :יח' טונה 8 ,יח' טאמאגו 8 ,יח' קנפיו
פוטומאקי ( 8יח') 4 :יח' קליפורניה 4 ,יח' צמחוני
הוסומאקי ( 16יח') : inside out
 8יח' שרימפס טמפורה 8 ,יח' צמחוני

קומבינציה J
הוסומאקי :סלמון ,טונה ,אושינקו ,מלפפון ( 32/64יחידות)
הוסומאקי  :inside outבס ,מלפפון ,אבוקדו ( 8/16יחידות)
הוסומאקי צמחוני :קנפיו ,מלפפון ( 8/16יחידות)
הוסומאקי צמחוני  :inside outבטטה ,מלפפון ,גזר ( 8/16יחידות)
הוסומאקי :סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ( 8/16יחידות)
ש"ח =M) 288יחידות (64
ש"ח =L) 528יחידות (128

מנות אחרונות

.158

.151

 58ש"ח

אגאדאנגו:
 2כדורים עשויים מבצק אורז
ובתוכם שוקולד נמס ,מריר  -מוגש חם

מוצ׳י  -גלידה יפנית מסורתית מצופה באורז דביק.
שלושה טעמים לבחירתכם מאצ׳ה/קוקוס/מנגו.
מוצ׳י יחיד  20 -ש״ח  3 /יחידות  55 -ש״ח

שתיה
משקאות אלכוהוליים

שתיה קלה
קולה  /דיאט קולה
פנטה
ספרייט
תפוזים
ענבים
אשכוליות
מים מינרלים
סודה
סאן פלגרינו

 15ש"ח
 14ש"ח
 15ש"ח
 15ש"ח
 15ש"ח
 15ש"ח
 15ש"ח
 13ש"ח
 18ש"ח

משקאות חמים
תה ירוק יפני (מילוי חוזר  3פעמים)
תה

 24ש"ח
 22ש"ח

 31/23ש"ח
קנקן סאקה חם זוגי/יחיד
 71ש"ח
בקבוק אישי סאקה קר
בקבוק צ'ויה אישי  -שיכר שזיפים יפני  29ש"ח
 33ש"ח
בירות יפניות :אסאי/סאפורו
 88ש"ח
בקבוק יין אישי מרלו
 98ש"ח
בקבוק יין אישי קברנה
 145ש"ח
בקבוק יין לבן גדול שרדונה
 155ש"ח
בקבוק יין גוורץ לבן
 45ש"ח
כוס יין לבן

אקיקו סושי בר טעימה מטוקיו

Japanese Sushi Bar
אקיקו רמת אביב > רח' אבא אחימאיר ( ,17מרכז שוסטר) טלפון03-6417641 :

w w w .akiko .co .il

