תפריט עסקי  -אקיקו שרונה
מנת פתיחה לבחירה:
ˆ מרק מיסו  -מרק על בסיס סויה ואורז עם טופו ,וואקמה ובצל ירוק.
ˆ חמוצים  -ירקות מוחמצים בסגנון יפני.
ˆ אדממה  -חטיף פולי סויה.
ˆ וואקמה  -אצות ,מלפפונים מתובלים ברוטב יפני.
עיקרית לבחירה ₪ 59 -
ˆ יאקימשי ( -צמחוני\טבעוני) אורז מוקפץ עם ירקות ,ביצים\טופו בתיבול יפני.
ˆ יאקי סובה ברביקיו (צמחוני) – אטריות ביצים עם ירקות בטעם ברביקיו יפני.
ˆ קארי רייס  -קארי עם ירקות ואורז לבן.
ˆ  12[ NATSUיחידות] :פוטומאקי  -טאמאגו ,מלפפון ,קנפיו ,גזר ,אושינקו
ואבוקדו [ 4יח']  +הוסומאקי  -סלמון [ 8יח'].

עיקרית לבחירה ₪ 69 -
ˆ צ'יראשי בינוני  -קערות אורז עם סלמון ,טונה ,בס ,טאמאגו וירקות.
ˆ יאקי סובה ברביקיו (צמחוני) – אטריות ביצים עם ירקות בטעם ברביקיו יפני.
ˆ  20[ NAMIיחידות]  -הוסומאקי קנפיו [ 8יח']  +הוסומאקי מלפפון [ 8יח'] 		 +

פוטומאקי  -טאמאגו ,מלפפון ,קנפיו ,גזר ,אושינקו ,אבוקדו [ 4יח'].
ˆ  16[ UMIיחידות]  -הוסומאקי סלמון/סלמון סקין [ 8יח']  I:O +עם סלמון/סלמון סקין
/בס ,עם שני תוספות ירק [ 8יח'].
ˆ  16[ KAIיחידות]  I:O -עם טאמאגו אבוקדו שיטאקה [  8יח']  I:O +עם בטטה מלפפון גזר [ 8יח'].

שתי מנות פתיחה לבחירה  +עיקרית לבחירה  -מחיר ₪ 79
ˆ  8[ Rainbowיחידות]  -מלפפון וטאמאגו עטופים בטונה ,סלמון ,בס ,שרימפס ,אבוקדו.
ˆ  8[ Inside Out Tofuיחידות]  -טופו בטמפורה ,שיטאקה ,עטוף באבוקדו ,עם טריאקי.
ˆ  8[ Inside Out Salmonיחידות] – סלמון חם ,אבוקדו ,מלפפון ,עטוף באפונת 		
וואסבי עם טריאקי.
ˆ  4[ Shouיחידות]  -סנדווייץ' סושי – סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,קינשי טאמאגו עם
שבבי טמפורה.
ˆ  8[ Fuji Rollיחידות]  -טונה ,אבוקדו ,שיטאקה ,בטטה .מטוגן בפאנקו.
ˆ קטרפילר סלמון [ 8יחידות]  -סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,עטוף באבוקדו ורוטב טריאקי.

שתי מנות פתיחה לבחירה  +עיקרית לבחירה  -מחיר ₪ 89
ˆ  8[ Neon Rollיחידות]  -טונה ,סלמון ,ג'ינג'ר ,אבוקדו ,מלפפון עטוף באבוקדו,

עם רוטב ספייסי וטריאקי ,בצל ירוק.
ˆ מיסאטו רול צמחוני [ 8יחידות]  -טאמאגו ,אבוקדו ,מלפפון ,בטטה בטמפורה ,גזר,
פטריות שיטאקה ובצל ירוק עטופים באינארי קריספי מטוגן וטריאקי.
ˆ צ'ראשי דה לקס  -קערת אורז עם טריאקי דגים ופירות ים ,טאמאגו ,מלפפון		 ,
אבוקדו ,בצל ירוק ואצות.
ˆ יאקימשי טארה [ -עם דג בלאק קוד] אורז מוקפץ עשיר בירקות ודג טארה ברוטב
ברביקיו יפני.
ˆ יאקי סובה ברביקיו  -אטריות ביצים עם ירקות בטעם ברביקיו יפני עם תוספת 		
סלמון או שרימפס.

מנות לפתיחה בתוספת מחיר:
ˆ סלט מרסל [תוספת  - ]₪ 6אטריות עמילן ,אצות ,מלפפונים ,שיטאקה ובצל ירוק.
ˆ אגדאשי טופו [תוספת  - ]₪ 9קוביות טופו בטמפורה ברוטב טימצו על בסיס סויה.
ˆ סשימי סלמון [תוספת  - ]₪ 12פרוסות דג נא ,מוגש עם צנון ומלפפון.
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