INSIDEOUT & MORE

סושי
זוגימוטו
ארוחה אסייאתית לזוג 199
 1נאמס ווייטנאמי  /כיסוני וון טון
 2סלט הקיסר האסייאתי  /סלט טנג-קאיי
 3אגרול  /כנפיים  /באן אסאדו
 4פוטומאקי קריבי  /וולקן טונה  /טמפורה מגה ווג'
 5קרנרול רול  /גרין בין רול  /סמוקי רול  /ווג'י מוטו רול

רול הבית סלמון ,קריספי סקין ,אבוקדו,
קמפיו ובצל ירוק עטוף באבוקדו 42

גולדן רול

למון רול אצה עטופה בסלמון ורצועות לימון ,במילוי סלמון אפוי,
מלפפון אבוקדו ,בצל ירוק וספייסי מיונז 42

סשימימוטו נתחי סלמון ,טונה
ומוסר ים מובחרים ברוטב פונזו יוזו 72
סביצ׳ה רול אבוקדו ,שבבי טמפורה ,בצל ירוק,
עטוף באצה ,טרטר סלמון עם סלייס צנונית וטוביקו שחור (  5יח') 56

קרייזי טונה ספייסי טונה ,בטטה טמפורה ,אבוקדו בצל ירוק וקמפיו 42
ווג'י מוטו רול גבינת טופיטי ,מלפפון ,בצל ירוק ,בטטה טמפורה,
קנפיו עטוף באבוקדו ותלתלי בטטה 46
ואסבי רול מלפפון ,אבוקדו וקמפיו במעטפת סלמון
שבבי טמפורה ורוטב וואסבי (לא חריף) 39
טריאקי רול סלמון סקין ,טמגו ומלפפון עטוף בסלמון טריאקי ולימון 39
טמגו רול בטטה בטמפורה ,גזר בצל ירוק ואבוקדו עטוף בדפי טמגו

וולקן טונה

מנות פתיחה
באן אסאדו לחמניות מאודות ,חסה ,כוסברה,
בצל סגול ,פלפל צ'ילי ,קימצ'י ,בשר אסאדו בבישול ארוך
ורוטב ברביקיו אסיאתי 52

סופר ווג' שיטאקי ,טמגו ,גזר ,מלפפון ובצל ירוק עטוף באבוקדו

(רול בטמפורה) אצה בחוץ ,אבוקדו ,טמגו ,מלפפון ,עטוף טרטר טונה
אדומה ברוטב סויה שומשום ,בצל ירוק מסולסל וטוביקו שחור ( 5יח׳) 62

כיסוני בצק יפניים
מאודים במילוי לבחירה
עוף  /בקר  /בטטה 39

כנפיים כנפיים ברוטב צ'ילי מתוק ,וכוסברה ( 8יח') 38
כיסווני וון טון כיסוני בצק מטוגנים
במילוי עוף קצוץ בתיבול עדין ( 4יח') 39
אגרול סיני ירקות מוקפצים ,עלי פסטל,
ציפוי טמפורה ופנקו ( 2יח') 37
דף אורז פריך במילוי עוף גזר
נמאס וייטנאמי
וכרוב מוגש על עלה חסה ברוטב צ'ילי הדרים 39
חמוצים 12

36

סנדוייץ' קרנצ'י סלמון צ'ילי יוזו ,סלמון ,אבוקדו ושבבי טמפורה 45
סנדוויץ' צמחוני גבינת טופיטי ,אבוקדו ,טמגו ,בצל ירוק ושבבי טמפורה

39

קרנרול רוטב וואסבי ,קנפיו ,אבוקדו ,מלפפון,
עטוף בטונה אדומה ,סלמון ומוסר ים 56
גרין בין רול מוסר ים  ,רוטב וואסבי ,שבבי טמפורה ,אבוקדו,
מלפפון עטוף בסלמון ,שומשום ירוק ואפונת וואסבי 56

דים סאם

36

תאי דרגון

ספייסי רול טונה ,בטטה טמפורה ,אבוקדו ,צילי יוזו ,עטוף בסלמון
צרוב בברנר עם טריאקי ,טוגרשי ,סלייס צילי ובצל ירוק 56
סמוקי רול מוסר ים ,קנפיו ,בטטה טמפורה ,אבוקדו
עטוף סלמון ברנר וטריאקי מעושן ,סלייס לימון 56

סלמון ,בטטה ,מלפפון ,בצל ירוק
ספייסי טונה
וגבינת שמנת טבעונית
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,קנפיו בציפויבמעטפת סלמון פריך וטריאקי 48
טרטר ספייסי טונה אדומה ,בצל ירוק
ותלתלי בטטה 52

סושי בהרכבה

בון ספיישל סלמון ,מוסר ים ,אבוקדו ,קמפיו
ופלח לימון עטוף במלפפון ( 6יח') 52

סשימי נתחי סלמון  / 44מוסר  / 44טונה 48

ספייסי טונה סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,קנפיו
בציפוי טרטר ספייסי טונה אדומה ,בצל ירוק ותלתלי בטטה 52

טמפורה

רול אינסייד-אאוט  /אצה בחוץ 34
רול טמפורה בהרכבה 37
סנדוויץ' 39
מאקי מילוי אחד לבחירה 26
ניגירי דג טונה  /מוסר  /סלמון ( 2יח') 24
ניגירי טמגו  /אבוקדו ( 2יח') 19

פוטומאקי קאריבי סלמון ,אבוקדו ,שיטאקי ,שבבי טמפורה,
גזר ובצל ירוק ,רוטב טריאקי וספייסי מיונז ( 5יח׳) 44

תוספות לבחירה אבוקדו  /מלפפון  /גזר  /בטטה  /טמפורה  /טופו  /בצל ירוק
קמפיו  /שיטאקי  /טמגו  /שבבי טמפורה  /פלחי לימון  /גבינת טופיטי

טמפורה סימפוניה סלמון ,אבוקדו ,בטטה 42

דגים לבחירה מוסר  / +10טונה אדומה  / +9סלמון  / +7סלמון סקין +5

טמפורה סלמון נמס סלמון ,חמאת בוטנים מלפפון ואבוקדו 42

מעטפת דג סלמון  / +11מוסר ים  / +11טונה +15

טמפורה מגה ווג' טמגו ,שיטאקי ,אבוקדו ,בטטה ובצל ירוק

39

מעטפת אבוקדו  /טמגו  /טמפורה תוספת +6

סלטים

קומבינציות

סלט וואקמה קוביות סלמון נא ,אצות וואקמה ,אטריות שעועית ,מלפפונים,
כוסברה ,נענע ובצל ירוק ברוטב פונזו 56

קומבינציה מעורבת  4יח' מאקי שיטאקי 4 ,יח' מאקי ספייסי טונה,
 4יח' טמפורה מגה ווג' 4 ,יח' טמפורה סימפוניה,
 4יח' קרייזי טונה 4 ,יח' רול הבית 96

הקיסר האסיאתי עוף בטמפורה ,חסה ,עגבניות שרי,
פטריות שמפיניון ,נענע ,קשיו ,תלתלי בטטה ,ויניגרט יוזו 59

קומבינציה סלמון  8יח' מאקי סלמון 4 ,יח' רול הבית
 4יח' וואסבי רול ו 2-יח' נגירי סלמון 72

סלט טנג-קאיי אטריות שעועית ,מלפפון ,בצל ירוק,
סלייס צ'ילי ,בזיליקום ,כוסברה ,נענע ,ברוטב פונזו,
חמאת בוטנים ונתחי עוף מעוטר בשומשום 44

קומבינציית סלמון דג אפוי  2יח' סנדוויץ ספייסי למון רול,
 8יח' מאקי סלמון  8יח' תאי דרגון 72

אורז

קומבינציה צמחונית  4יח' מאקי אבוקדו 4 ,יח' מאקי טמגו,
 4יח׳ מאקי שיטאקי 4 ,יח׳ מאקי בטטה טמפורה,
 4יח' סופר ווג' 4 ,יח' טמגו רול צמחוני 69

תבשיל טיקה הודי עם קרם קוקוס ,שרי ,זוקיני ,בצל סגול,
צ'יקן טיקה
בטטה ,נענע ,כוסברה ,ושבבי בוטנים עם נתחי פרגית מוגש לצד אורז 62

ילדים
מוקפץ ילדים פילה עוף ,נודלס,
רוטב סויה מתקתק 39

פאד קפאו
בשר אסאדו מוקפץ בתיבול אסיאתי,
בצל סגול וירוק ,בזיליקום ,צ'ילי חריף
ביצת עין ,מוגש על אורז לבן 54

מוטו נאגטס נתחי עוף בטמפורה ופנקו,
אורז מאודה  /צ'יפס 39
אורז מאודה  /צ'יפס 22

שתייה

נודלס
אדומה חריפה נודלס ,בצל ירוק ,עגבניות שרי ,שבבי בוטנים,
כוסברה ,ברוטב קרם קוקוס וקארי אדום 56
פאד תאי אטריות אורז ,כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל ירוק,
נטיפי ביצה ,רוטב תמרינדי חמוץ מתוק ,שבבי בוטנים 54
סצ'ואן נודלס ,כרוב לבן ,גמבה ,גזר ,בצל סגול וירוק,
נבטים ,רוטב צ'ילי מתוק פיקנטי ,שבבי בוטנים 52

בירות
קרלסברג מהחבית שליש 25
סינגה 24

קוקטיילים

מוקפצימוטו נודלס ,כרוב לבן ,גמבה ,גזר,
בצל סגול וירוק ,נבטים ,רוטב סויה מתקתק 52

מבית היוצר של בן & טוניק שאל/י את המלצר 39

אינדונזית בקשיו נודלס ,פלפל אדום ,בצל ירוק,
קרם קוקוס ,סויה ,חמאת בוטנים ,שבבי קשיו ,כוסברה 59

משקאות קלים
קוקה-קולה  /קוקה-קולה זירו  /ספרייט  /זירו ספרייט  /פיוזטי  /מאלטי 13
נביעות  +בטעמים עדינים (תפוח/אפרסק)  / 13פריגת משקה ענבים 13
נביעות מים מינרלים  / 10סודה סינגה 10

תוספות מוקפצים
קוביות סלמון +10
סינטה +9
עוף +7
טופו +7

סאקה

מקרא סימונים
צמחוני

טבעוני

מומלץ!

חריף

אווה יוקי מבעבע ( 300מ"ל) 35
הקצ'ורו ג'ונאמי מסונן ( 180מ"ל) 32
ניגורי לא מסונן ( 150מ"ל) 29

