
 

 

 

שרימפס טמפורה סלמון נא וסלמון )ח קיוטו מאקי"י 2-מנות של קומבנצית רולים מיוחדת 2

סלמון אפוי עם מלפפון עטוף באבוקדו ונגיעה )ח קטרפילר סלמון "י 3,(סקין עטופים באבוקדו

טונה עם אבוקדו עטוף בטונה צרובה מלמעלה ורוטב ספייסי )-ח סלסה רול"י3, (של טאריקי

 (.שרימפס טמפורה צלופח ומלפפון עטופים בסלמון נא מבחוץ)ח יוד רול "3(. פונזו ובצל ירוק

ח טונה "י 6 (סלמון אבוקדו אינסיידאוט)ח "י 6 -מנות של קומבינצית סאנשוקו מאקי 2

 (.אצה בחוץמלפפון ,אבוקדו,גזר)ח צמחוני"י 6, אבוקדו אינסיידאוט

 .אבוקדו מלפפון עטופים באבוקדו,גזר -ח קטרפילר צמחוני"י 6

 .ספייסי טונה שרימפס טמפורה ואבוקדו אינסיידאוט -ח ספייסי טונה שרימפס טמפורה"י 6

ספייסי סלמון שרימפס טמפורה ואבוקדו  -ח ספייס סלמון שרימפס טמפורה"י 6

 .אינסיידאוט

 .בוקדו מלפפון עטוף בסלמון אפוי ונגיעת טאריקיגזר א -ח טריאקי מאקי סלמון"י 6

 .תערובת של סלמון סקין עם ירקות עטופים באקסטרא סקים מבחוץ -ח סלמון סקין"י 6

 .אבוקדו בפנים עטוף בסלמון נא מבחוץ -ח סלמון אבוקדו"י 22

ספייסי סלמון ואבוקדו בפנים עם שבבי טמפורה ובצל ירוק  -ח ספייסי סלמון קראנצי"י 22

 .עטופים בסלמון ואבוקדו בחוץ

ספייסי טונה ואבוקדו בפנים עם שבבי טמפורה ובצל ירוק  -ח ספייסי טונה קראנצי"י 6

 .עטופים בטונה ואבוקדו בחוץ

סלמון טונה ויילוטייל בפנים עם נגיעה של ספייסי מיונז עם אבוקדו בצל  -ח יאקוזה רול"י 6

 .ירוק עטופים בעירית קצוצה מבחוץ

סלמון וטונה קצוצים דק עם בצל ירוק וספייסי מיונז ואבוקדו בפנים  -ח קיוטו סנדביץ"י 4

 .עטוף בשבבי טמפורה מעל ואביקו

ספייסי טונה עם אבוקדו עטוף בטונה צרובה מלמעלה ורוטב פונזו ובצל -ח סלסה רול"י 6

 .ירוק מעל

שלושה סוגי דגים -בשרימפס חלוט עם מקל סרטן וירקות בפנים עטוף  -ח ריינבו"י 6

 .ואבוקדו

סלמון טונה ודג לבן עם ספייסי מיונז בצל ירוק מלפפון ואבוקדו  -ח שיקגו קרייזי ספייסי"י 6

 .עטופים בטוביקו

לי חריף עטוף בשבבי 'יילוטיל עם בצל ירוק ואבוקדו עם נגיעה של צ -ח לוגס רול"י 6

 .טמפורה מעל

 



 

 

 

 

 

 .בוקדו עטוף בסלמון נא מבחוץשרימפס טמפורה עם א -ח שף רול"י 6

 .ספייסי טונה ואבוקדו אינסיידאוט-ח ספייסי טונה" 3

 .שרימפס טמפורה וירקות עם מיונז רגיל אינסיידאוט -ח שרימפס טמפורה"י 3

 ילוטייל עם בצל ירוק אצה בחוץ -י'ח נגי המאצ"י 6

 .סלמון בפנים אצה בחוץ -ח סאקה מאקי"י 6

 ם אצה בחוץטונה פני -ח טאקה מאקי"י 6

 חמוצים יפניים

 


