קינוחים
מאקי שוקולד ₪ 37
קראפ שוקולד מגולגל במילו יקרם מסקרפונה עוגיות אוריאו ורוטב שוקולד

בננה לוטי ₪ 35
בצק פריך ממולא בשוקולד ובננות טריות ,מוגש עם כדור גלית ווניל

פבלובה פירות יער ₪ 38

ספייסי סמוקד נודלס ₪ 58

מנות פתיחה

אטריות ביצים עם נתחי עוף ,שרימפס וחזה אווז מעושן ,פלפל אדום ,גזר ,בצל,
צ׳ילי חריף וקריספי שלוט מעל

חמוצים יפנים ₪ 15
כרוב וגזר כבושים בתחמיץ מתקתק

סום טאם ₪ 34

פילדלפיה ₪ 39

טוקיו נודלס ₪ 56

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,בצל ירוק ואספרגוס במעטפת אבוקדו

אטריות ביצים עם נתחי בקר ,כרוב ,גזר ,בצל ברוטב צ׳ילי מיסו מתוק חריף

קשת ₪ 42

לחם נאן ₪ 25
פיתה הודית עם רייטה חצילים,יוגורט-נענע

סושי ספיישל  8 I/Oיח׳
מלפפון ,גזר ,אבוקדו במעטפת מיקס דגים ואבוקדו

קשיו צ׳יקן ₪ 54
רצועות עוף קריספי עם בצל ירוק ,פלפל אדום ,ג׳ינג׳ר טרי ,צ׳ילי חריף ואגוזי קשיו.בתוספת
אורז מאודה (ניתן להחליף לטופו קריספי)

סלט פאפאיה תאילנדי ,גזר,עגבניות שרי,נענע ,בוטנים ,סוכר דקלים ,לימון וצ׳ילי חריף

פאד קפאו ₪ 56

סמוקינג רול ₪ 44

סלמון ,גבינת שמנת ,בצל ירוק ומלפפון במעטפת סלמון מעושן

ספיישל ספייסי סלמון ₪ 43

סלט אצות וסלמון ₪ 38

בשר בקר קצוץ ,בזיליקום ,בצל ,גזר וצ׳ילי חריף .בתוספת אורז מאודה וביצת עין מעל

סלמון סקין ,אבוקדו ומלפפון במעטפת סלמון ,שבבי פנקו וספייסי מיונז

קרם ברולה פיסטוק מאצ׳ה ₪ 39

אצות וואקמה ,מלפפון ,גזר ,צנון וקוביות סלמון נא ברוטב יפני

פרייד רייס ₪ 52

טאקה פיקנטי ₪ 49

קרם וניל פיסטוק עם מאצ׳ה יפני

דים סאם ₪ 29

אורז מטוגן עם נתחי עוף ,אווז מעושן ,כרוב ,גזר ובצל

עוגית מרנג מילוי קרם קוקוס עם רוטב פטל ופירות יער

נמסיס שוקולד ₪ 37
שכבות פאדג׳ שוקולד וטופי בציפוי גנש שוקולד וכדור גלידת וניל

עוגת גבינה ניו יורק-טוקיו ₪ 35
פרוסת עוגת גבינה קלאסית עם קרם יוזו יפני ופטל מיובש

כיסוני בצק שמרים בעבודת יד מאודים במילוי ירקות/בקר /ספייסי צ׳יקן מוגש עם סויה מתובלנת ( 3יח׳)

בקר חצילים ₪ 62

גיוזה עוף ₪ 36

שרימפס טמפ' רול ₪ 43

כיסונים יפנים במילוי עוף,מאודים וצרובים ,מוגש עם סויה מתובלנת ( 5יח׳)

פרגית בטטה ₪ 59

וונטון מטוגן ₪ 35
כיסוים מטוגנים במילוי עוף .מוגש עם יוגורט-נענע ( 5יח׳)

גרין קארי ביף ₪ 63

פיש אנד צ׳יפס ₪ 42
רצועות דג לבן במעטפת בצק בירה טמפורה וצ׳יפס כפרי

פנקו שרימפס ₪ 45

בשר בקר ״מפורק״ בצליה ארוכה עם ירקות שורש וחצילים ,ברוטב קארי ירוק,חלב קוקוס וכוסברה.
בתוספת אורז מאודה

מיקס פירות ים ₪ 49
קלמרי ושרימפס מטוגנים בציפוי פריך מוגש עם רוטב מיונז צ׳ילי שום

מרקים
אגאדשי טופו ₪ 34

קריספי שומשום ₪ 46

פוטומאקי ( 4יח') ,דניס ,סלמון ,טונה ,ושיטאקי במעטפת שומשום חם

סלט בריאות ₪ 47

סלמון ,אבוקדו ,גבינת שמנת ,בצל ירוק במעטפת של סלמון צרוב וטוביקו

סלט פירות ים מרענן ₪ 59

רוק שרימפס ₪ 44

שרימפס וקלמרי עם אטריות שעועית דקות ,פטריות פאנגוס ,עגבניות שרי,
צנונית וסלרי ברוטב ויניגרט צ׳ילי ליים

*בא לכם להרכיב רול דברו איתנו*

קומבינציות

בורגר ביג אין ג׳פאן ₪ 59
 2יח׳ המבורגר בקר בלחמנית ענן מאודה עם רוטב מיונז יפני וצ׳ילי שום ,ארוגולה ופטריות שיטאקי
כבושות .תוספת לבחירה

מרק וונטון ₪ 38

שיפוד פרגית בתערובת תבלינים מוגש עם רייטה חצילים ,יוגורט נענע ,לחם נאן .תוספת לבחירה

טום יאם ₪ 49/59
מרק תאילנדי פירות ים/עוף ,אטריות אורז ,חלב קוקוס ,פטריות ,ירקות ,כוסברה וליים

ספריבס מעושן ₪ 92
צלעות בשר לבן מעושן בגלייז ברביקיו עם צ׳יפס כפרי ,סלט קולסלאו וחמוצים

באטר שרימפס ₪ 78

נודלס ואורז

שרימפס בחלב קוקוס ,יין וחמאה עם תרד ולמון גראס .תוספת אורז מאודה

סלמון טאקו ₪ 89
פילה סלמון צלוי על הגריל עם רוטב מיסו מתקתק ,תרד מאודה ותוספת לבחירה

פאד תאי ₪ 52
אטריות אורז עם טופו/עוף/פירות ים ( ,)₪ 12ביצה טרופה ,בצל ירוק ,בצל לבן ,גזר ,נבטים ובוטנים
קלויים ברוטב סויה קלאסי

צ׳יקן סאטה ₪ 49
קארי נודלס ₪ 53

אורז מאודה
צ׳יפס כפרי

סלט בריאות קטן
סלט קולסלאו

אטריות ביצים עם נתחי עוף בקארי וחלב קוקס עם שעועית ירוקה ,פטריות תרד ובוטנים

מאלזיאן פיק ₪ 52
אטריות ביצים עם עוף ,בזיליקום ,ברוקולי ,פלפל ירוק ,בצל ,חלב קוקוס ובוטנים קלויים

TROPICL GIN 41 ₪

ג'ין ,אננס ,פסיפלורה ,אשכולית אדומה ,למון גראס.
LYCHEE GREEN TEA 37 ₪

תה ירוק ,וודקה ,ליצ'י ,לימון.

מנות צמחוניות או שיש אפשרות להפוך לצמחונית |

CHERRY BLOSSOM 39 ₪

רום מתובל ,ברנדי דובדבנים ,לימון.
TOK TOK 45 ₪

מידורי ,אבטיח ,אננס ,סאקה ,סוואר.

מנה פיקנטית |

ASIAN SANGRIA 35 ₪

מנה חריפה

יין לבן ,צ'ויה ,תפוחים ,קינמון ,פרח אניס.
MARGARITA 25 ₪

טעמים מתחלפים.

וואג׳י פרש צימחונית  20יח ₪ 59
 4יח פוטומאקי טאמאגו שיטאקי אושינקו
 4יח  I/Oמאקי טאמאגו קמפיו
 4יח  I/Oמאקי אבוקדו בצל ירוק
 4יח  I/Oמאקי שיטאקי ואבוקדו
 4יח  I/Oמאקי מלפפון קמפיו
טמפורה קריספי  22יח ₪ 79
 6יח שיפודי מאקי סלמון סקין בטמפורה
 4יח מאקי  I/Oבטטה טמפורה ומלפפון
 4יח מאקי  I/Oשרימפס טמפורה ואבוקדו
 4יח מאקי  I/Oאספרגוס אבוקדו מלפפון
 4יח מאקי  I/Oסלמון טמפורה ואבוקדו
סשימי ניגרי  10יח ₪ 89
 2יח סשימי טונה אדומה
 2יח סשימי סלמון
 2יח סשימי דניס
 1יח ניגירי טונה אדומה
 1יח ניגירי סלמון
 1יח ניגירי דניס
 1יח ניגירי שרימפס

תוספות ₪ 15

אטריות ביצים עם נתחי עוף ,סאטה בוטנים ,חלב קוקוס ,בצל ,כרוב ,כוסברה ובוטנים קלויים

W W W. OYA MA A . C O . IL

קריזי רול ₪ 47

ספייסי טונה ,אבוקדו עטוף בשומשום שחור ומעל פופקורן שרימפס

פרגית מומביי ₪ 63

מרק עוף צח עם כיסוני וונטון במילוי עוף

BERRY MOJITOS 41 ₪

מיקס רול ₪ 46

טונה ,סלמון ,מלפפון ,עירית ,קרם וואסבי וקאוויר סלמון במעטפת אבוקדו

נתחי חזה עוף מצופים בשבבי פנקו יפני .תוספת לבחירה

מרק יפני עם קוביות טופו פריך ,פטריות שיטאקי ,צנון ,בצל ירוק ואצות נורי

רום מתובל ,פירות יער ,לימון ,נענע.

ספייסי טונה ,אבוקדו ,פלח לימון ,קרם וואסבי במעטפת אבוקדו וטוביקו

שניצל ₪ 49

מיסו ₪ 23

03-9235368

ספיישל דרגון ₪ 39

סלמון אפוי ,אבוקדו ,עירית במעטפת סלמון בציפוי פנקו

כרוב אדום ,גזר ,צנונית ,נבטים ,בצל סגול ,עשבי תיבול ,חמוציות ,תפוז טרי ופקאן סיני ברוטב
ויניגרט הדרים (תוספת עוף )₪ 9

מרק יפני עם אצות וואקמה ,בצל ירוק וטופו/שיטאקי

שעות פעילות:
ימים א’-ש’ 12:00-24:00
טלפון להזמנות ומשלוחים:

שרימפס בטמפורה ,אבוקדו בציפוי סלמון ,ספייסי מיונז ושבבי בטטה

פרייד סלמון ₪ 42

המטבח האסיאתי

 6יח׳ שרימפס בציפוי שבבי פנקו מוגש עם רוטב מיונז יפני ויוזו

MEN U

סלמון ,סלמון סקין ,בטטה בטמפורה ,אבוקדו ובצל ירוק במעטפת פנקו פריך

נתחי פרגית ובטטה בחלב קוקוס וקארי צהוב ,בצל ,אפונה ותרד .בתוספת אורז מאודה

סמוסה ₪ 32

THE ART OF ASIAN KITCHEN

סלומון פנקו ₪ 42

פרוסות בקר ,טריאקי ,שעועית ירוקה ,בצל וחצילים .בתוספת אורז מאודה

כיסונים הודים מטוגנים ממולאים בתפו״א .מוגש עם רוטב טחינה-עמבה הודית ( 3יח׳)

OYAMAA

ספייסי טונה ,מלפפון ואבוקדו במעטפת טונה אדומה ,ספייסי מיונז וטוביקו

כחול עמוק דגים  18יח ₪ 74
 4יח מאקי  I/Oסלמון אבוקדו בצל ירוק
 4יח מאקי  I/Oספייסי טונה אבוקדו
 4יח מאקי  I/Oסלמון אפוי ומלפפון
 4יח מאקי  I/Oדניס ואושינקו
 1יח ניגירי סלמון
 1יח ניגירי טונה

פיש סלקשיין זוגית  28יח ₪ 165
 4יח פוטומאקי סלמון וסלמון סקין
 4יח מאקי  I/Oספייסי טונה וטונה
 4יח מאקי  I/Oסלמון אבוקדו
 4יח סננדוויץ ספייסי טונה אבוקדו
 2יח סשימי טונה אדומה
 2יח סשימי סלמון
 2יח ניגירי דניס
 2יח ניגירי טונה
אינסייד אווט קומביניישן זוגית  32יח׳ ₪ 127
 4יח׳ מאקי  I/Oסלמון ,אבוקדו במעטפת אבוקדו
 4יח׳ מאקי  I/Oסלמון אפוי ,מלפפון במעטפת סלמון
 4יח׳ מאקי  I/Oשרימפס טמפורה ,אבוקדו ,בצל
ירוק במעטפת שומשום שחור
 4יח׳ מאקי  I/Oדניס ,מלפפון ובצל ירוק
 4יח׳ מאקי  I/Oטאמאגו ושיטאקי
 4יח׳ מאקי  I/Oאבוקדו ומלפפון
 4יח׳ מאקי  I/Oסלמון ובטטה
 4יח׳ מאקי  I/Oטונה אדומה ,אבוקדו ומלפפון
בסט קאפל סלקשיין זוגית  46יח ₪ 169
 8יח מאקי  I/Oטונה אדומה ואבוקדו
 8יח מאקי  I/Oסלמון בצל ירוק וגבינת שמנת
 8יח מאקי  I/Oסלמון מלפפון במעטפת אבוקדו
וטוביקו
 8יח מאקי  I/Oסלמון אפוי מלפפון ושומשום קלוי
 6יח מאקי דניס טמפורה
 4יח מאקי  I/Oשרימפס טמפורה ואבוקדו
 2ניגירי סלמון
 2ניגירי דניס

