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וואסבי ,אפונת וואסבי ונתחי מוסר ים בטמפורה 56

קומבינציה סלמון  8יח' מאקי סלמון 4 ,יח' רול הבית
 4יח' תאי דרגון ו 2-יח' נגירי סלמון 72
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אינדונזית בקשיו נודלס ,פלפל אדום ,בצל ירוק,
קרם קוקוס ,סויה ,חמאת בוטנים ,שבבי קשיו ,כוסברה 59
תוספות מוקפצים קוביות סלמון  / +10סינטה  / +9עוף  / +7טופו +7

מקרא סימונים
צמחוני

שייקים
לימונענע גרוס 19
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