
(v) vegetarian (h) healthy
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

REI ZENSAI 

Maguro salad          64
Fresh tuna slices in sour wasabi cream

Salmon crab & avocado salad        60
Salmon crab and avocado toasted in spicy Japanese mayonnaise
       
Tenzaru soba            58 
Chilled soba noodles accompanied with assorted tempura 
with dipping sauce  
                                                                                           
Yasai salad                                                               37  
Mixed greens with onion dressing

ON ZENSAI 

Edamame                                                                  34
Boiled young soya bean sprinkled with salt 

Tori katsu                                                         43
Breaded chicken served with vegetable sauce 

Ebi tempura                                                                79
Light tempura battered fried prawns served 
with traditional accompaniments

Gyoza                                            55
Chicken and beef dumplings with dipping sauce

(v)

(v)

A LA CARTE MENU



(v) vegetarian (h) healthy
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

TEPPANYAKI DISHES 
served with mixed vegetables

Wagyu strip loin                                                            257
Whole lobster                     252
Salmon                                          121
Jumbo prawns                  158
Chicken                                                                  110            
Beef tenderloin                      194
Assorted seafood              200
Sea bass                                                                         137
Scallop                                                               142

SIDE ORDERS

Gohan - steamed rice                28
Yakimeshi - vegetable fried rice                   30
Yaki udon - vegetable fried noodles        30

SOUPS
 
Miso shiru:    28
Traditional Japanese broth with tofu and wakame

Dobin mushi :   47
A broth made from dashi stock served with a combination of mixed 
vegetables, salmon, squid and shrimp

(v)

(v)

(v)



(v) vegetarian (h) healthy
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

BENTO BOX    
Sakura bento  121
Salmon teriyaki, California maki, assorted tempura, 

rice and vegetable salad served with miso soup and assorted fruits

Teppanyaki bento                                       116
Chicken and beef teppanyaki, assorted vegetables, vegetable salad, 

pickles, rice served with miso soup and assorted fruits

NOODLES AND RICE
Yaki udon beef / seafood  64/70
Pan fried udon noodles with beef or seafood and vegetables

Nabeyaki udon                      86
Udon noodle in a boiling hotpot with shrimp tempura, 

chicken, fish cake and egg

Gyuniku to yasai yakimeshi                 37
Beef and vegetable fried rice

Ebi to yasai yakimeshi  41
Prawn and vegetable fried rice

Tori to yasai                          34
Chicken and vegetable fried rice



(v) vegetarian (h) healthy
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

MAIN COURSE

Tori katsu kare don                      89
Breaded chicken over steamed rice with Japanese curry sauce

Gyudon                95
Thinly sliced beef and onion over steamed rice, served with miso soup and 
assorted pickles

Chirashi don                       104
Vinegared rice topped with assorted sashimi, served with miso soup and 
assorted pickles

Tori teriyaki             72
Grilled chicken, glazed in sweet soy based sauce garnish with grilled 
vegetables

 Hamachi Nitsuke                     97                  
Simmered yellow tail tuna with vegetable

Shabu shabu                128    
Thinly sliced beef with assorted vegetables in seaweed broth served 
ponzu and sesame dipping sauce

Sukiyaki                                128
Thinly sliced beef with assorted vegetables cooked in traditional
iron pan with our special sukiyaki sauce

DESSERTS
Teppanyaki flambe’       47 
Mixed fruit and ice cream teppanyaki flambé

Banana tsutsumi age                 39
Deep-fried banana served with sweet red bean and green tea ice cream

Tempura ice cream     37
Tempura vanilla ice cream with chocolate sauce     

Fruit Tempura   37 
Assorted fruit tempura served with chocolate sauce



(h)

(v) vegetarian (h) healthy
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

MAKI

California Roll                 68
Rice roll of crab, cucumber, avocado and tobiko

Spicy Tuna                         63
Fresh tuna with spicy mayonnaise, rolled with cucumber, 
topped with spring onions

Spicy Salmon                     63
Fresh salmon with spicy mayonnaise, rolled with cucumber, 
topped with spring onions

Cherry Blossom              68
Crab meat, cucumber, salmon avocado rolled together, 
layered with crab meat

Niji Roll                            70
Crabmeat, avocado and cucumber wrapped in different types of fish

Caterpillar                 70
Grilled eel, prawn tempura and cucumber rolled together, 
layered with avocado

Tempura Roll                    68
Shrimp tempura, avocado, cucumber, tempura batter bits

Philadelphia       61
Smoked salmon, cream cheese and avocado 

Dragon               72
Shrimp tempura in the center, layered with grilled eel, 
avocado and flying fish eggs 

Lion King           70
Crab meat, avocado and cucumber in the center, 
layered with salmon and mild spicy sauce 

Crispy & Spicy                  62
Crabmeat, avocado, green onions rolled together, 
topped with spicy tempura batter bits

SUSHI MENU



(v) vegetarian (h) healthy
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

SUSHI MORIAWASE
Chef selection of assorted sharing sushi and sashimi

Moriawase matsu      158
Assorted maki, nigiri and sashimi 
(California, spicy tuna maki, salmon, crabstick, tuna, eel, 
squid nigiri & tuna, salmon and yellowtail tuna sashimi)

Moriawase take        142        
Assorted sashimi and maki
(Tuna, salmon, and squid sashimi & cherry blossom 
and California maki)

Moriawase ume                     126
Assorted maki and nigiri
(Spicy tuna, cherry blossom maki & tuna, salmon, eel, 
and octopus nigiri)

SASHIMI, NIGIRI, GUNKAN 

Maguro (Tuna)  
Sake (Salmon)   
Ika (Squid)   
Hamachi (Yellowtail Tuna) 
Tako (Octopus)  
Ebi (Prawns)  
Saba (Mackerel)  
Unagi (Eel)   
Kani (Crab stick)  
Tamago (Omelette)  

Sashimi(6 slice s)           Nigiri(2 pcs.)         Gunkan(2 pcs.)

 44   23  26
 44   23          26
 37   25          28
 61   34          37
 40   27         30
 34   21         24
 36   23          26
 53   40         44
 34   23                      19
 -   19   -



SAMURAI SPECIAL (For meat lovers)           263

Appetizer of the day
Miso soup
Green salad
Teppan vegetables (nasu, tamanegi, jagaimo, shitake, zucchini)
Beef tenderloin and chicken
Steamed rice or fried rice
Assorted fresh fruits, mochi and ice cream mochi 
Japanese green tea

KAISENYAKI SPECIAL (For seafood lovers)      315
Appetizer of the day
Miso soup
Green salad
Teppan vegetables (nasu, tamanegi, jagaimo, shitake, zucchini)
Assorted sashimi or prawn and vegetable tempura
Salmon,  sea bass, scallop and prawns
Steamed rice or fried rice
Assorted fresh fruits, mochi and ice cream mochi
Japanese green tea

SHOGUN SPECIAL   (Surf & turf)   368

Appetizer of the day
Miso soup
Green salad
Teppan vegetables (nasu, tamanegi, jagaimo, shitake, zucchini)
Assorted sashimi or prawn and vegetable tempura
Beef tenderloin and lobster tail
Steamed rice or fried rice
Assorted fresh fruits, mochi and ice cream mochi
Japanese green tea

(v) vegetarian (h) healthy 
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

TEPPANYAKI SET MENU



يمكنك أن تسأل من يقوم بخدمتك عن الخيارات النباتية
و يرجى إبالغ النادل الخاص بك إذا كانت لديك حساسية من ألي نوع من الطعام

جميع األسعار شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة

263 ساموراي مخصوص )لمحبي اللحوم(  
فاتح شهية اليوم

حساء ميسو
سلطة خضراء

خضار ِتبان )ناسو، تامانيجي ،جاجايجمو، شيتاكي، كوسة(
خاصرة لحم البقر و الدجاج

األرز المطبوخ على البخار أو األرز المقلي
فواكه طازجة متنوعة، موتشي و آيسكريم الموتشي

شاي أخضر ياباني

310 كايسنياكي مخصوص  )لعشاق المأكوالت البحرية( 
فاتح شهية اليوم

حساء ميسو

سلطة خضراء

خضار ِتبان )ناسو، تامانيجي، جاجايجمو، شيتاكي، كوسة(

مختارات متنوعة من الساشيمي أو الجمبري مع تمبورا الخضار

سمك السلمون، سمك القاروص، ثمار البحر و الجمبري

األرز المطبوخ على البخار أو األرز المقلي

فواكه طازجة متنوعة، موتشي و آيسكريم الموتشي

شاي أخضر ياباني

368 شوجون مخصوص )مأكوالت بحرية و لحم بقر(  
فاتح شهية اليوم

حساء ميسو
سلطة خضراء

خضار ِتبان )ناسو، تامانيجي، جاجايجمو، شيتاكي، كوسة(
مختارات متنوعة من الساشيمي أو الجمبري مع تمبورا الخضار 

خاصرة لحم البقر و ذيل جراد البحر
األرز المطبوخ على البخار أو األرز المقلي

فواكه طازجة متنوعة، موتشي و آيسكريم الموتشي
شاي أخضر ياباني

قائمة طقوم التيبانياكي



يمكنك أن تسأل من يقوم بخدمتك عن الخيارات النباتية
و يرجى إبالغ النادل الخاص بك إذا كانت لديك حساسية من ألي نوع من الطعام

جميع األسعار شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة

ساشيمي، نجيري، جونكان
ساشيمي)6 شرائح(   نيجيري)قطعتين(  جولكان )قطعتين(          

ماجورو) تونا(
ساكي )سلمون(

إيكا )حبار( 
هاماتشي )تونا سمك الذيل األصفر( 

تاكو )أخطبوط( 
إيبي )روبيان( 

سابا )سمك ماكريل(
أوناجي )ثعبان البحر( 

كاني )أصابع لحم السلطعون( 
تاماجو )أومليتي(

26   23    ٤٤
26   23    ٤٤
28   20    3٧
3٧   3٤    61
30   2٧    ٤0
2٤   21    3٤
26   23    36
٤٤   ٤0    03
 1٩   23           3٤
-   1٩    -

سوشي مورياواسي
مختارات متنوعة يقدمها الطاهي من السوشيو و الساشيمي

 158 مورياواسي ماتسو   
مختارات من الماكيوالنجيريو الساشيمي

)كاليفورنيا، تونة ماكي حارة،السلمون،أصابع لحم السلطعون، تونة،
ثعبان البحر، حبار نجيري، تونة السلمون، ساشيمي تونة سمكة الذيل األصفر(

1٤2 مورياواسي تيك  
مختاراتمتنوعة من السوشي و الماكي

)تونة، السلمون، ساشيمي سمك حبار، تشيري بلوسوم وكاليفورنيا ماكي(

126 مورياواسيأومي  
مختاراتمتنوعة من الماكيوالنجيري

)تونة حارة، ماكي تشيري بلوسوم وتونة، سلمون، ثعبان البحر، وأخطبوط نجيري(



يمكنك أن تسأل من يقوم بخدمتك عن الخيارات النباتية
و يرجى إبالغ النادل الخاص بك إذا كانت لديك حساسية من ألي نوع من الطعام

جميع األسعار شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة

  ماكي
68 كاليفورنيا رول  

لفافة األرز محشوة بلحم السلطعون و الخيار و األفوكادو و التوبيكو

63 تونة حارة  
تونة طازجة مع المايونيز الحار الملفوفة  مع الخيار، يعلوها البصل األخضر

63 سمك السلمون الحار   
سلمون طازج مع المايونيز الحار، ملفوف مع الخيار، يعلوه البصل األخضر

 
68 تشيري بلوسوم   

لفافة من لحم السلطعون و الخيار و السلمون و األفوكادو، مع  شرائح من لحم 
السلطعون

٧0 لفافة نيجي   
لحم السلطعون و األفوكادو والخيار، ملفوفة بأنواع مختلفة من األسماك

٧0 كاتربيلر   
لفافة من ثعبان البحر المشوي و جمبري التمبورا أو الخيار، مع شرائح األفوكادو

68 تمبورا رول         
تمبورا الروبيان و األفوكادو و الخيار، الربيان المقلي مع فتات الخبز

61 فيالدلفيا   
سمك السلمون المدخن، كريمة جبن، أفوكادو

٧2 دراجون   
تمبورا الروبيان في الوسط مع طبقات من ثعبان البحر المشوي،

أفوكادو و بيض السمك الطائر

٧0 ليون كنج  
لحم السلطعون، أفوكادوو خيار في الوسط،مع طبقات من سمك السلمون

مع صلصة حارة خفيفة

62 حار و مقرمش )كرسبي أند سبايسي(   
لحم السلطعون و األفوكادو ملفوفين مع البصل األخضر،

تعلوه قطع من الربيان المتبل بالتوابل الحارة و المقلي مع فتات الخبز

قائمة السوشي



يمكنك أن تسأل من يقوم بخدمتك عن الخيارات النباتية
و يرجى إبالغ النادل الخاص بك إذا كانت لديك حساسية من ألي نوع من الطعام

جميع األسعار شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة

األطباق الرئيسية
 8٩ توري كاتسو كاري دون   

دجاج بالبقسماط مع األرز المطبوخ على البخار،  مع صلصة الكاري اليابانية

٩0 جيادون   
شرائح رقيقة من لحم البقر والبصل مع األرز المطبوخ على البخار،

يقدم مع حساء ميسو والمخلالت المتنوعة

10٤ تشيراتشي دون     
األرز المطبوخ مع الخل، تعلوه قطع متنوعة من الساشيمي،

يقدم مع حساء ميسو والمخلالت المتنوعة
 

٧2 توري ترياكي   
دجاج مشوي متبل بصلصة الصويا الحلوة و المزين بالخضار المشوية

٩٧ هاماتشي نتسوكي     
سمك تونة الذيل األصفر المسبك مع الخضار

128 شابو شابو    
شرائح لحم بقر رقيقة مع خضروات متنوعة مطبوخة في مرق األعشاب البحرية،

يقدم مع صلصة البونزو و صلصة السمسم للغمس

  
128 سوكي ياكي    

شرائح لحم بقر رقيقة مع خضروات متنوعة مطبوخة في مقالة حديد تقليدية
مع صلصة سوكي ياكي الخاصة بنا 

الحلويات
٤٧ تيبانياكي فالمبي    

فواكه متنوعة مع آيس كريم تيبانياكي فالمبي

3٩ بنانا تسوتسومي   
الموز المقلي، يقدم مع الفاصوليا الحلوة الحمراء و آيس كريم الشاي األخضر

3٧ تمبورا أيس كريم    
تمبورا آيس كريم الفانيليا مع صلصة الشوكوالتة

 
3٧ فواكه تمبورا    

تمبورا فاكهة متنوعة مع صلصة الشوكوالتة



يمكنك أن تسأل من يقوم بخدمتك عن الخيارات النباتية
و يرجى إبالغ النادل الخاص بك إذا كانت لديك حساسية من ألي نوع من الطعام

جميع األسعار شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة

غذاء سريع
121 ساكورا بنتو   

سلمون ترياكي، كاليفورنيا ماكي، تمبورا متنوعة، أرز و سلطة الخضار،

116 تيبانياكي بنتو   
دجاج ولحم بقر تيبانياكي، خضروات مشكلة، سلطة الخضار، مخلالت،

 أرز يقدم مع حساءميسو وفواكه متنوعة  

النودلز و الرز
 ٧0/6٤ ياكي أودون لحم بقر / مأكوالت بحرية    

أودون نودلز مقلية مع لحم البقر أو المأكوالت البحرية و الخضروات

86 نابياكي أودون    
أودون نودولز مغلية في الفخار مع تمبورا الروبيان و الدجاج،

 مع مخبوزة السمك و البيض
 
3٧ جيونيكو تو ياساي ياكيميشي  

لحم البقر مع الخضروات و الرز المقلي

٤1 إيبي تو ياساي ياكيميشي   
ربيان مع الرز و الخضروات المقلية

3٤ توري تو ياساي   
دجاج  مع الرز و الخضروات المقلية

(h)



يمكنك أن تسأل من يقوم بخدمتك عن الخيارات النباتية
و يرجى إبالغ النادل الخاص بك إذا كانت لديك حساسية من ألي نوع من الطعام

جميع األسعار شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة

اطباق تيبانياكي 
تقدم مع خضروات مشكلة 

20٧ أصابع واجيو لوين    
202 كركند كامل     
121 سلمون    
108 ربيان كبير     
110 دجاج   
خاصرة لحم بقر   1٩٤
200 مأكوالت بحرية متنوعة   
13٧ سمك سيباس    
1٤2 ثمار البحر  

أطباق جانبية
28 جوهان – رز مطبوخ على البخار  
 30 ياكيميشي– رز نباتي مطهو على البخار    
30 ياكي أودون – نودلز نباتية مطبوخة على البخار  

الحساء
28 ميسو شيرو:   

حساء ياباني تقليدي مع التوفو و الواكامي     
 

٤٧ دوبين موشي:     
مرق معد من حساء سمك )داشي( يقدم مع مختارات 

من الخضروات المتنوعة، سلمون، حبار و ربيان

(v)
(v)
(v)



يمكنك أن تسأل من يقوم بخدمتك عن الخيارات النباتية
و يرجى إبالغ النادل الخاص بك إذا كانت لديك حساسية من ألي نوع من الطعام

جميع األسعار شاملة 10٪ رسوم بلدية و 10٪ رسوم خدمة

ري زيناسي

6٤ سلطة مانجورو   
شرائح تونة طازجة مع كريمة الوسابي الحامضة

60 سلمون و سلطعون مع سلطة أفوكادو   
سلمون و سلطعون و أفاكادو  محمصة مع مايونيز ياباني     

08 ِتنزاروسوبا   

لحم سرطان البحر، مانجو مع الفلفل الحار وصلصة الليمون 

 3٧ سلطة ياساي   
فول مع صلصة  الصويا

أون زيناسي
3٤ إيدامامي    

حبوب فول صويا الصغيرة المغلية و المفورة مع الملح

٤3 توري كاتسو   
لحم بقري مقرمش وملفوف بالهليون و الجبنة، يقدم مع اختيارك من الصلصة

٧٩ إيبي تمبورا  
تمبورا الروبيان المقلي،تقدم مع مرفقات تقليدية

00 جيوزا   
فطائر الدجاج ولحم البقر مع صلصة للغمس

قائمة منتقاة

(v)

(v)


