
crab
890 | deep sea california    | 8 pcs                     52
fried rolled crabstick, cucumber and
avocado coated with tempura batter,
topped with japanese mayonnaise
and orange tobiko 

892 | crunchy california   | 8 pcs                               49
rolled crabstick, cucumber and avocado
coated with tempura flakes and drizzled
with spicy mayo

fish
872 | katsu roll | 8 pcs                 52
slices of avocado, salmon, tuna and
hamachi, spread with cream cheese
rolled and breaded then fried to
golden brown, topped with mayo,
unagi sauce, masago, chives
and fried onion leeks

shrimps
881 | cherry blossom     | 8 pcs                    45
rolled fried breaded shrimps, cucumber
and avocado, topped with surimi,
cherry blossom sauce, unagi
sauce, sriracha and mixed
sesame seeds 

884 | shrimp tempura rolls     | 8 pcs                                   49
japanese mayo, ebi tempura and avocado coated   
with mixed sesame seeds

870 | sushi samba roll    | 8 pcs                 45
fresh salmon rolled topped with mango
salsa, unagi sauce. spicy mayo.chives

mixed combination
899 | volcano maki | 8 pcs                 54
rolled breaded shrimp and avocado
coated with togarashi and chives,
topped with crabstick and cucumber
mix, drizzled with spicy mayo
and unagi sauce

 

vegetable
862 | yasai tempura roll (v) | 8 pcs                    40
mix of avocado, cucumber, carrots,
lollo rosso and coated with tempura
batter, drizzled with mayo
and chives 

sushi master’s recommendation
881 | cherry blossom   | 8 pcs                       45
884 | shrimp tempura rolls     | 8 pcs                                  49
890 | deep sea california    | 8 pcs                52
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امسح رمز
االستجابة

لالطالع
على صفحتنا

على االنستغرام

اختر ما يناسبك من السوشي 
الطازجة المحضرة يومي� من قبل 

خبراء السوشي لدينا

 grab your chopsticks and
 take your pick from our
 choice of freshly rolled
 sushi, prepared daily by
our sushi masters
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 may contain shell or small bones (v) vegetarian 

if you have a food allergy, intolerance or sensitivity 
please let your server know before you order your 
food. they will be able to suggest the best dishes 
for you. we offer dishes that do not contain gluten. 
please ask your server for details

            قد تحتوي على صدف أو عظام صغيرة      (ن)  نباتي

لو كنت تعاني من الحساسية أو غير قادر على هضم بعض 
الطعام، يرجى إعالم فريقنا قبل الطلب وذلك ليتمكن
من اقتراح أطباق أخرى. نوفر أطباق� خالية من الغلوتين،

لمزيد من المعلومات يرجى ا�ستفسار من فريقنا  

كراب
                                      ٨٩٠ |  كاليفورنيا من أعماق البحار        | ٨  قطع                                                ٥٢

عيدان الكراب المقلية، خيار وأفوكادو مغطى بخلطة
التمبورا، مغطى بالكفيار البرتقالي والمايونيز الياباني

 

٤٩ قطــع                     ٨  | مقرمشــة   كاليفورنيــا    |  ٨٩٢
أصابع الكراب الملفوفة، خيار وأفوكادو مغطاة

برقائق التمبورا وبالمايونيز الحار
   

سمك
٨٧٢ | لفائف الكاتسو | ٨  قطع                                                                                   ٥٢

شرائح ا¬فوكادو، سلمون، تونة وهاماتشي مدهونة
بجبنة كريمية وملفوفة بالبقسماط ثم مقلية حتى

تصبح ذهبية وبنية اللون، مغطاة بخلطة مايونيز، صلصة
ا¬وناجي، ماساغو، ثوم معمر وكراث البصل المقلي

                                          ٤٥ ٨٧٠ | لفائف السوشي سامبا     | ٨  قطع                                                           
سلمون طازج مغطى بصلصة المانجو، صلصة أوناجي.

مايونيز حار. ثوم معمر

مزيج متنوع 
٨٩٩ | فولكانو ماكي | ٨  قطع                                                                                   ٥٤                                          

روبيان بالبقسماط وا¬فوكادو مغطاة بقطع
التوغاراشي والثوم المعمر، مغطاة بالكراب

والخيار مع صلصة المايونيز الحارة وصلصة ا¬وناجي

خضار
٨٦٢ | ياساي تيمبورا (ن) | ٨  قطع                                                                              ٤٠                                          

مزيج من ا¬فوكادو، الخيار، الجزر، خس لولو روسو
مغطاة بخلطة التيمبورا، بالمايونيز

والثوم المعمر

 الروبيان
٨٨١ | تشيري بلوسوم      | ٨  قطع                                                                           ٤٥

روبيان مقلي بالبقسماط، خيار وأفوكادو، مغطى
بصلصة السوريمي، صلصة تشيري بلوسوم، صلصة

ا¬وناجي، سريراتشا و خليط بذور السمسم

                                          ٨٨٤ | لفائف الروبيان تمبورا      | ٨  قطع                                                                 ٤٩
مايونيز ياباني، روبيان تمبورا، أفوكادو مغطاة

ببذور السمسم

ا طباق التي ينصح بها طهاة السوشي لدينا
٨٨١ | تشيري بلوسوم      | ٨  قطع                                                                          ٤٥
                                          ٨٨٤ | لفائف الروبيان تمبورا      | ٨  قطع                                                                 ٤٩
                                      ٨٩٠ |  كاليفورنيا من أعماق البحار        | ٨  قطع                                               ٥٢


