
المطعم الياباني
Japanese Restaurant



ركن ساشيمي
Sashimi Corner

توكوچو ساشيمي موري أواسي ( ٣٠ قطعة ) 

Tokujuo Sashimi Moriawase  (30Pcs)

مختارات غنية من الساشيمي، تونة، ناجل، أخطبوط ، 
مع  ا�صفر،  الذيل  سمك  المحار،  سمك  كاليماري، 
كافيار السلمون و المحار. يقدم مع المصاحبات من 

صلصة الصويا والواصابي 

Assorted Deluxe Sashimi : Tuna, Salmon, 
Nagel, Octopus, Squid, Salmon Roa, Yellow 
Tail Fish, Japanese Scallop,Surf Clam. All 
served with Condiments, Soya and Wasabi 

سلمون،  تونة،  الساشيمي:  من  خاصة  مختارات 
أخطبوط ،  كاليماري،  سمك الذيل ا�صفر، الناجل

Assorted of special Sashimi Tuna, Salmon, 
Octopus, Squid, Yellow Tail Fish, Tobiko 
and Nagel

 چيوساشيمي موري أواسي (٢٢  قطعة ) 

Jou Sashimi Moriawase  (22Pcs)

295

200

193

تونة،  الطازجة،  ا�سماك  شرائح  من  مختارات 
ا�صفر،  الذيل  سمك  ناجل،  أخطبوط،  سلمون، 
كاليماري مع الكافيار ويقدم مع المصاحبات من 

صلصة الصويا والواصابي

Assorted of Slice Raw Fish, Tuna, Salmon, 
Nagel, Squid, Tobiko. Yellow Tail Fish, All 
Served with Condiments, Soya and Wasabi

نامي ساشيمي موري أواسي (١٨  قطعة ) 

Nami Sashimi Moriawase  (18Pcs)

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



ساشيمي بالطلب ( ٦ قطعة )
Sashimi A La Carte (6pcs)

هـاماتشي ساشيــمي
( سمك الذيل ا�صفر)

Hamachi Sashimi
( Yellow Tail Fish )

88

62

65

شـاكـي ساشـيمـــي
( سلمون )

Shake Sashimi
(Salmon)

ماجـورو سـاشيمـي
 ( تونة )

Maguro Sashimi
(Tuna)

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



ساشيمي بالطلب ( ٦ قطعة )

46

57

59

شيرومي ساشيمي
 ( السمك ا�بيض )

Shiromi Sashimi
(White Fish)

تاكــو ســـاشـيمـــي
 ( أخطبوط )

Tako Sashimi
(Octopus)

إيكــــا ســــاشيــمي
( كاليماري )

Ika Sashimi
(Squid)

Sashimi A La Carte (6pcs)

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



ساشيمي بالطلب ( ٦ قطعة )

86

86

83

هوتاتي ساشيمي
 ( إسكالوب )

Hotate Sashimi
(Scallop)

هوكيجاي ساشيمي
( محار )

Hokkigai Sashimi
(Surf Clam)

آما إيبي ساشيمي
( جمبري حلو )

Ama Ebi Sashimi
(Sweet Prawn)

Sashimi A La Carte (6pcs)

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



ساشيمي بالطلب ( ٦ قطعة )

103

61

إكورا ساشيمي
( كافيار السلمون )

Ikura Sashimi
(Salmon Roe)

كانيكو ساشيمي
 ( كابوريا ياباني )

Kaniko Sashimi
(Japanese Crab Stick )

Sashimi A La Carte (6pcs)

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



205

185Nami Sushi Moriawase (22 Pcs)
Assorted Sushi Deluxe

Assorted Sushi Selection
مختارات من السوشي

نامي سوشي مورياوازي ( ٢٢ قطعة)
( مختارات من السوشي ) 

توكوچو سوشي ( ٢٦ قطعة)
مختارات من السوشي

Tokujou Sushi (26 pcs)
Assorted Sushi Deluxe

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



44

42

48

سوشي بالطلب ( ٢ قطعة )
Sushi A La Carte (2pcs)

ماجورو سوشي
تونة

هاماتشي سوشي
سمك الذيل ا�صفر

إيبي سوشي
جمبري مسلوق

Maguro Sushi
Tuna

Hamachi Sushi
Yellow Tail Fish

Ebi Sushi
Boiled Prawn

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



44

40

40

سوشي بالطلب ( ٢ قطعة )
Sushi A La Carte (2pcs)

تاكو سوشي
أخطبوط 

شاكي سوشي
سلمون

شيرومي سوشي
 السمك ا�بيض

Tako Sushi
Octopus

Shake Sushi
Salmon

Shiromi Sushi
White Fish

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



35

55

55

سوشي بالطلب ( ٢ قطعة )
Sushi A La Carte (2pcs)

إيكا سوشي
كاليماري

هوتاتي سوشي
 إسكالوب

هوكيجاي سوشي
محار

Hotate Sushi
Scallop

Hokkigai Sushi
Surf Clam

Ika sushi
Squid

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



53

64

سوشي بالطلب ( ٢ قطعة )
Sushi A La Carte (2pcs)

إكورا سوشي
كافيار السلمون 

Ikura Sushi
Salmon Roe

Unagi Sushi
Grilled Eel

أوناجي سوشي
أنقليس مشوي

31

35

كانيكو سوشي
كابوريا ياباني

أبوكادو سوشي
 أفوكادو

Abocado Sushi
Avocado

Kaniko Sushi
Japanese Crab Stick

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



290

242

218

مختارات من الماكــــي
Assorted Maki Selection

نامي ماكي موري أواسي ( 30 قطعة )
 2 لفائف كاليفورنيا + لفافة واحدة من التونة
 + لفافة واحدة من السلمون

ساكورا ماكي موري أواسي ( 38 قطعة )
 5 أصناف لفائف مختارة من الماكي

Nami Maki Moriawase (30Pcs)
Assorted Regular 2 California ,
1 Tuna & 1 Salmon Roll 

Sakura Maki Moriawase (38Pcs)
Assorted 5 kinds of Deluxe Maki Rolls

Tokujou Maki Moriawase (32Pcs)
 Assorted 4 kinds of Special Maki Rolls

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

توكوچو ماكي موري أواسي ( 32 قطعة )
 4 أصناف لفائف مختارة من الماكي 



64

62

64

مختارات من الماكــــي
Assorted Maki Selection

لفائف إيبي ماكي ( 8 قطعة )
جمبري مسلوق ، أفوكادو ،
كابوريا مع صلصة  ا�نقليس

لفائف رينبو ماكي ( 8 قطعة ) 
تونة ، سلمون ، السمك ا�بيض ، أفوكادو و كابوريا

  لفائف كاليفورنيا ماكي ( 8 قطعة ) 
 كابوريا ، أفوكادو ، خيار وبيض السمك

Ebi Maki Roll (8Pcs)
Boiled Prawn , Avocado,
Crab Meat with Unagi Sauce Roll

Rainbow Maki Roll (8Pcs)
Tuna , Salmon , White Fish , Avocado
and Crab Meat Roll

California Maki Roll (8Pcs)
Prawn ,Avocado , Cucumber
and Flying Roe Fish Roll

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



62

53

88

مختارات من الماكــــي
Assorted Maki Selection

لفائف أوناجي ماكي ( 8 قطعة )
أنقليس مشوي مع ا�فوكادو والجمبري

لفائف فوتو ماكي ( 8 قطعة )
 لفائف سميكة من الجمبري ، الكابوريا ، الفطر
، كامبيو مع الخيار

لفائف تورياكي ماكي ( 8 قطعة
دجاج مشوي ،خيار وتوبيكو

Unagi Maki Roll (8Pcs)
Grilled Eel , Avocado , Prawn

Futo Maki Roll  (8Pcs)
Thick Roll, Prawn, Crab Stick, Kampio
Mushroom and Cucumber

Toriyaki Maki Roll (8Pcs)
Grilled Chicken , Cucumber , Tobiko

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



64

64

64

مختارات من الماكــــي
Assorted Maki Selection

لفائف تاتاكي ماكي الشيف ( 8 قطعة )
سلمون مدخن حار ، كابوريا،
بيض السمك مع الخيار

لفائف إيبي تن ماكي ( 8 قطعة )
 تامبورا جمبري مع الخيار

لفائف هاواي ماكي ( 8 قطعة )
تونة حارة ، أفوكادو ، كابوريا،
 بيض السمك مع الخيار

Ebi Ten Maki Roll (8Pcs) 
Prawn Tempura with Cucumber

Hawaii Maki roll (8Pcs)
Spicy Tuna , Avocado , Crab Meat ,
Cucumber , Fish Roe

Chef Tataki Maki Roll (8Pcs)
Spicy Smoked Salmon , Crab Stick ,
Fish Roe and Cucumber

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



64

64

53

مختارات من الماكــــي
Assorted Maki Selection

لفائف يساي ماكي (  8 قطعة )
خضروات مع ا�فوكادو والهليون -  نباتي

لفائف جيونيكو ترياكي ماكي (  8 قطعة )
 لحم بقري مشوي علي طريقة ترياكي
يقدم مع الخيار وا�فوكادو

لفائف سلمون تامبورا ماكي (  8 قطعة )
سلمون مقلي مع الجبنة وا�فوكادو

Yasai Maki Roll (8Pcs) (V)
Vegetables , Avocado , Asparagus

Guyniku Teriyaki Maki Roll (8Pcs)
Grilled Beef Teriyaki , Cucumber and Avocado

Salmon Tempura Maki Roll (8Pcs) 
Deep Fried Salmon , Cheese and Avocado

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



62

53

53

35

مختارات من الماكــــي
Assorted Maki Selection

لفائف شاكي ماكي (  6 قطعة )
سلمون

لفائف آنجل ماكي (  8 قطعة )
أفوكادو، كابوريا ، مع الخيار وبيض السمك 

لفائف تيَكا ماكي  (  6 قطعة )
تونة

Shake Maki Roll (6Pcs)
Salmon Roll

Angel Maki Roll (8Pcs)
Avocado , Crab Meat ,
Cucumber

Tekka Maki Roll (6Pcs)
Tuna Roll

لفائف كاَبا ماكي (  6 قطعة ) 
نباتي 

Kappa Maki Roll  (6Pcs) (V)
Cucumber Roll

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



64

63

64

تيماكي ملفوف باليد (  ٢ قطعة )
Temaki / Hand Roll  (2pcs)

هوتاتي توبيكو تيماكي
سمك إسكالوب ، بيض السمك
مع الصلصة الحارة

كاليفورنيا تيماكي
 أفوكادو  وكابوريا 

ماجورو تيماكي
تونة ، أفوكادو ، بصل أخضر مع صلصة حارة

Hotate Tobiko Temaki 
Scallop Fish , Fish Roe with Hot Sauce

California Temaki 
Avocado & Crab Meat

Maguro Temaki
Tuna , Avocado , Green Onion
with Hot Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



55

64

64

تيماكي ملفوف باليد (  ٢ قطعة )
Temaki / Hand Roll  (2pcs)

كانيكو سارادا تيماكي
سلطة الكابوريا

إيبي تن تيماكي
جمبري تامبورا 

سلمون إكورا تيماكي
سلمون مع الكافيار

Kaniko Sarada Temaki
Crab Meat Salad

55Abocado Temaki
Avocado, Asparagus,
Cucumber with Mango

Ebi Ten Temaki
Shrimps Tempura

Salmon Ikura Temaki
Salmon with Roe Fish

أبوكادو تيماكي
أفوكادو مع الهليون والخيار

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



44

40

46

33

المقبالت  
Appetizers

إدامامي
الفول ا�خضر

هياياكو
الفول البارد مع الزنجبيل وصلصة الصويا

تاكوسو
 أخطبوط ، خيار مع صلصة الخل الحلو

سونومونو موري أواسي
ا�عشاب البحرية مع السمك الطازج
و صلصة الخل الحلو

Edamame
Bolied Soy Beans (V)

Hiyayako
Chilled Beans Curd with Ginger Soy Sauce

Takosu
Boiled Octopus, Cucumber
with Sweet Vinegar Sauce

Sunomono Moriawase
Seaweed and Raw Fish
with Sweet Vinegar Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



35

44

75

99

المقبالت  
Appetizers

هاماتشي تاتاكي
سمك الذيل ا�صفر شرائح رفيعة
يقدم مع الزنجبيل ،
التفاح ا�خضر و البصل في صلصة البونزو

إدامامي حارة
الفول ا�خضر مسلوق مع الثوم والصلصة الحارة

جيوزا
معجنات يابانية بالدجاج

ُأكونومياكي
ثمار البحر بالطريقة اليابانية مع فطيرة خضروات

Hamachi Tataki
Thin Sliced Yellow Tail Fish
with Ginger,Green  Apple  &
Onion Dipped in Ponzu Sauce

Spicy Edamame
Bolied Soy Beans Stir Fry ,
Garlic with special Spicy Sauce (V)

Gyoza 
Japanese Chicken Dumpling

Okonomiyaki
Japanese Seafood, Vegetable Pan cake

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



66

66

72

المقبالت  
Appetizers

جيونيكو تاتاكي
 لحم بقري مشوي ببطء يقدم مع الزنجبيل ،
 التفاح ا�خضر و البصل في صلصة البونزو

سلمون تاتاكي سلمون مشوي ببطء
يقدم مع الزنجبيل ، التفاح ا�خضر
و البصل في صلصة البونزو

ماجورو تاتاكي
تونة مشوية ببطء تقدم مع الزنجبيل ، 
التفاح ا�خضر و البصل في صلصة البونزو

Guyniku Tataki
Slightly Grilled Beef with Ginger,
Green  Apple  & Onion Dipped in Ponzu Sauce

Salmon Tataki
Slightly Grilled Salmon with Ginger,
Green Apple  & Onion Dipped in Ponzu Sauce

Maguro Tataki 
Slightly Grilled Tuna with Ginger,
Green  Apple  & Onion Dipped in Ponzu Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



59

62

68

70

السلطات
Salads

تونة سارادا
 تونة مطهية مع الخضروات
تقدم مع بيض السمك و صلصة المايونيز

ساكورا سارادا 
الخس، الخيار،الفلفل، الطماطم، البصل
تقدم مع صلصة السلطة الخاصة بساكورا

يساي سارادا 
خضروات مشكلة ، أفوكادو
مع سلطة بطاطا تقدم مع الصلصة الخاصة

كايزن سارادا 
ثمار البحر طازجة مع سلطة بيض السمك
 تقدم مع الصلصة الخاصة

Tuna Sarada
Cooked Tuna with Vegetables,
Fish Roe and Mayonnaise

Sakura Sarada
Lettuce, Cucumber , Bell Pepper , Tomato ,
Onion Salad with Special Sakura dressing

Yasai Sarada
Mixed vetables, Avocado, Potato Salad
with Special dressing

Kaisen Sarada
Mixed Raw seafood with Fish Roe
Salad with Special Dressing

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



64

70

70

ماجورو تانوكي سارادا
 تونة بالصلصة الحارة مغطاة
بالتانوكي المقرمش

Maguro Tanoki Sarada
Spicy Raw tuna covered with Crispy Tanoki

المقبالت  
Appetizers

كانيكو سارادا ( كابوريا مع الخيار
تقدم مع بيض السمك و صلصة المايونيز

Kaniko Sarada
Crab Meat with Cucumber, Fish Roe
and Mayonnaise

شاكي تانوكي سارادا
 سلمون بالتانوكي المقرمش
مع الخضروات يقدم مع الصلصة الخاصة

Shake Tanoki Sarada
Spicy Raw Tuna covered
with Crispy Tanoki

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



40

73

57

Soup

42

الحساء

حساء توري واكامي سيمونو
 دجاج مع ا�عشاب البحرية ، الهليون والبيض 

Tori Wakame Suimono
Chicken , Seaweed Asparagus
 with Egg Soup

حساء ميسو شيرو
مع ا�عشاب البحرية ، التوفو والبصل ا�خضر

حساء إيسي إيبي ميسو شيرو
مع ا·ستاكوزا والبصل ا�خضر

حساء واكامي سيمونو
ثمار البحر مع ا�عشاب البحرية ، الهليون والبيض 

Miso Shiru
Seaweed , Tofu and Spring Onion

Eseebi Miso Shiru 
Miso Soup with Lobster , Spring Onion

Wakame Suimono
Seaweed and Seafood with Egg Soup

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



79

150

99

84

المشويات 

إيبي شيو ياكي
 جمبري حجم كبير مشوي بالملح

سلمون شيو / ترياكي
 سلمون مشوي بالملح أو مع صلصة ترياكي

أوناجي كابا ياكي
أنقليس مشوي يقدم مع
صلصة ا�نقليس الخاصة

إيبي ترياكي
جمبري حجم كبير مشوي مع صلصة ترياكي

Unagi Kaba Yaki
Grilled Eel with Unagi Sauce

From The Grill

Ebi Shio Yaki
Grilled Salted Tiger Prawns

Salmon Shio / Teriyaki
Grilled Salmon with Salt or Teriyaki Sauce

Ebi Teriyaki
Grilled Tiger Prawns with Teriyaki Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



73

79

117

117

المشويات 
From The Grill

جيونيكو ترياكي
لحم تندرلوين مع صلصة ترياكي

Guyniku Teriyaki
Grilled Beef Tenderloin
with Teriyaki Sauce

إيكا شيو / ترياكي
كاليماري مشوي بالملح أو مع صلصة ترياكي

توريمومو شيو / ترياكي
 دجاج مشوي بالملح أو مع صلصة ترياكي

جيونيكو أمياكي
لحم تندرلوين مع صلصة أمياكي

Ika Shio / Teriyaki
Grilled Squid with salt or Teriyaki

Torimomo Shio / Teriyaki 
Grilled Chicken with Salt or Teriyaki

Guyniku Amiyaki 
Grilled Beef Tenderloin
with Amiyaki Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



251

121

145

88

ركن الباربكيـو
Bbq Corner

توري باربكيو
دجاج مشوي  يقدم مع الخضروا
 و صلصة الباربكيو الحارة

لحم واجيو باربكيو
لحم واجيو مشوي يقدم مع الخضروات
و صلصة الباربكيو الحارة

جيونيكو باربكيو
لحم تندرلوين كندي مشوي
يقدم مع الخضروات و صلصة الباربكيو الحارة

كايزن باربكيو
ثمار البحر مشوية تقدم مع
الخضروات و صلصة الباربكيو الحارة

Tori BBQ
Grilled Chicken and mixed
Vegetables with BBQ Spicy Sauce

Wagyu Beef BBQ
Grilled Wagyu Beef, mixed Vegatables
with BBQ Spicy Sauce

Guyniku BBQ
Grilled Canadian Beef Tenderloin,
mixed Vegetables with BBQ Spicy Sauce

Kaisen BBQ
Grilled Mix seafood and
mixed Veatables with BBQ Spicy Sauce



84

77

84

55

84

ركـــن التامبورا 
Tempura Corner

سلمون فوراي
سلمون مقلي

Salmon Furai 
Deep Fried Bread Crumbed Salmon

تامبورا مورياوازي 
جمبري مقلي يقدم مع الخضروات المشكلة

إيبي تامبورا
تامبورا الجمبري

إيكا تامبورا
تامبورا الكاليماري

ياساي تامبورا
تامبورا الخضروات المقلية

Tempura Moriawase
Deep Fried Prawn and mixed Vegetables

Ebi Tempura
Prawn Tempura

Ika Tempura
Calimari Tempura

Yasai Tempura
Deep Fried Vegetables Tempura

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



61

68

41

74

ركـــن التامبورا 
Tempura Corner

إيبي فوراي
جمبري مقلي

Ebi Furai
Deep Fried Bread
Crumbed Prawn

توري كاراجي
دجاج مشوي يقدم مع
صلصة الصويا بالزنجبيل

جيونيكو كروكي
بطاطا كروكيت مقلية
مع اللحم البقري

أجيداشي توفو
فول الصويا مقلي يقدم مع
صلصة الصويا الحارة

Torikaraage
Deep Fried Chicken with
Ginger Soy Sauce

Guyniku Korrokke
Deep Fried Potato Croquette
with Beef

Agedashi Tofu
Deep Fried Tofu in
Hot Soy Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Noodles Udon / Soba / Ramen
معكرونة أودن / سوبا / رامين

معكرونة سميكة /رفيعة
 مع إختيارك من
( الدجاج أ، اللحم أ، الجمبري أ، ثمار البحر )
مع الخضروات

هياشي شوكا
معكرونة باردة بمرتدال اللحم و الخضروات
تقدم مع صلصة الزارو الباردة

حساء ميسو بالمعكرونة
مع الدجاج ، البيض ، السمك مع الخضروات

حساء الصويا بالمعكرونة
مع الدجاج ، البيض ، السمك مع الخضروات

Yaki Udon / Soba
Stir Fried Udon / Soba Noodles
with Shrimps / Seafood / Chicken / Beef

Hiyashichuka
Cold Noodles with Beef Ham
and Vegetables Served with
Cold Zaru Sauce

Miso Ramen
Ramen Noodles in Miso Soup
with Chicken and Vegetables

Soyou Ramen
Ramen Noodles in Soy Soup
with Chicken and Vegetables

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Rice Corner
ركــــن ا�رز

جمبري بالكاري
 علي الطريقة اليابانية

Japanese Ebi Curry
Deep Fried Prawn, Japanese Curry
and Rice served with mixed
salad and Miso Soup

ياكينيكو چو
 أرز مع شرائح اللحم البقري ، شوربة ميسو

Yakiniku Jyu
Grilled Slices Beef with
Sauce on a bed of Rice and Miso Soup

أوياكودون
أرز مع شرائح دجاج ، شوربة ميسو

أرز بالكاري
علي الطريقة اليابانية  ( نباتي )

Oyakudon
Chicken on a bed of Rice
served with Miso Soup

Japanese Rice Curry
Vegetables Japanese Curry
with Rice Served with mixed
salad and Miso Soup (V)

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Rice Corner
ركــــن ا�رز

أرز أبيض مسلوق بالبخار
علي الطريقة اليابانية

Gohan
Japanese Steamed Rice

لحم بقري بالكاري
 علي الطريقة اليابانية

دجاج بالكاري
علي الطريقة اليابانية

Japanese Gyuniku Curry
Fried Crispy Beef Cutlet 
and Japanese Curry with 
Rice served with Miso Soup Salad

Japanese Tori Curry
Fried Crispy Chicken and
Japanese Curry with Rice
served with Miso Soup Salad

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Teppanyaki Special
تيبانياكـــي الخاص

تشكيلة توري تيبانياكي
دجاج مع الخضروات تيبانياكي،
سلطة مشكلة ، ساشيمي أو ماكي ،
 خضروات الموسم الطازجة ، أرز أو معكرونة
و شوربة ميسو، موكتيل اليوم مع إختياركم
من  الفواكه الطازجة أو آيس كريم

تشكيلة لحم الواجيو
  ستيك لحم واجيو مع جمبري تيبانياكي،
سلطة مشكلة ، ساشيمي أو ماكي ،
 خضروات الموسم الطازجة ، أرز أو
معكرونة و شوربة ميسو ، موكتيل اليوم
مع إختياركم من  الفواكه الطازجة أو آيس كريم

تشكيلة كايزن
ثمار البحر تيبانياكي ، سلطة مشكلة،
ساشيمي أو ماكي ، خضروات الموسم الطازجة ،
أرز أو معكرونة و شوربة ميسو، موكتيل اليوم
مع إختياركم من  الفواكه الطازجة أو آيس كريم

Tori Teppanyaki Set
Chicken and Seasonal Vegetables Teppanyaki.
Sashimi or Maki, mixed Salad,  fried Rice or
fried noodles and Miso Soup , Mocktail of the day
Fresh Seasonal fruits or Ice Cream

Wagyu Beef Set
Wagyu Beef Steak and prawn Teppanyaki.
Mixed Salad, Sashimi or Maki, Seasonal
Vegetables, fried Rice or fried Noodles and
Miso Soup , Mocktail of the day
Fresh Seasonal fruits or Ice Cream 

Kaisen Set
Mixed Seafood Teppanyaki,
Sashimi or Maki, mixed Salad.
Seasonal Vegetables,
fried Rice or fried Noodles
and Miso Soup , Mocktail of the day
Fresh Seasonal fruits or Ice Cream

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Teppanyaki  A  La Carte
تيبانياكي بالطلب

إيبي تيبانياكي
جمبري حجم كبير يقدم مع
ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

لحم واجيو تيبانياكي 
 ستيك لحم الواجيو يقدم مع ثالثة أنواع من
صلصات ساكورا ، مع إختياركم من الشوربة

لحم ريب آي أمريكي تيبانياكي
لحم ريب آي أمريكي  ( شرائح أو ستيك )
يقدم مع ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

كايزن تيبانياكي
ثمار البحر مع الخضروات يقدم مع
ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

إيسيبي تيبانياكي
إستاكوزا كاملة مع الخضروات المقلية بالتحريك
 تقدم مع ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

Ebi Teppanyaki
Tiger Prawns served with 3 kinds
of Sakura Sauce

Wagyu Beef Teppanyaki
Wagyu Beef  Steak served with 3 kinds of
Sakura Sauce , Your choice of Soup

US Ribe Eye Teppanyaki
US Ribe Eye Beef sliced or Steak served
with 3 Kinds of Sakura Sauce

Kaisen Teppanyaki
Assorted Seafood with vegetables
served with 3 Kinds of Sakura Sauce

Eseebi Teppanyaki
Whole Lobster with Stir Fried
Vegetables served with 3 Kinds
of Sakura Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Teppanyaki  A  La Carte
تيبانياكي بالطلب

ياكي ميشي
أرز مقلي مع ( ثمار البحر / الدجاج /
 اللحم البقري المفري )

هوتاتى تيبانياكي
سمك إسكالوب ياباني يقدم مع
ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

شاكي تيبانياكي
سمك السلمون يقدم مع
ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

شيرومي تيبانياكي
السمك ا�بيض يقدم مع
ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

توريمومو تيبانياكي
دجاج يقدم مع ثالثة أنواع من صلصات ساكورا

يساي إيتامي تيبانياكي  ( نباتي )
خضروات الموسم مشكلة مقلية بالتحريك

Yakimeshi 
Fried Rice with Seafood / Chicken / Beef

Hotate Teppanyaki
Japanese Scallop served with 3
Kinds of Sakura Sauce

Shake Teppanyaki 
Salmon Fish served with 3
Kinds of Sakura Sauce

Shiromi Teppanyaki
White Fish served with 3 kinds
of Sakura Sauce

Torimomo Teppanyaki
Chicken served with 3 kinds of
Sakura Sauce

Yasai Itame Teppanyaki  (V)
Stir Fried Mixed Seasonal Vegetables

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Hot Pot Selection
مختارات هوت بوت

يساي نابي ( نباتي )
الخضروات ، توفو ، معكرونة
 أودن سميكة تقدم مع صلصة الصويا

لحم واجيو شابو شابو
شرائح لحم واجيو ، خضروات ، توفو ، معكرونة
أودن سميكة يقدم مع صلصة ساكورا

لحم واجيو سوكي ياكي
شرائح لحم واجيو ، خضروات ، توفو ، معكرونة
أودن سميكة يقدم البيض والصلصة الحلوة

Yasai Nabe  (V)
Japanese Hot Pot with Vegetables,
Tofu, Udon Noodles and soy Sauce

Wagyu Beef Shabu Shabu 
Wagyu Beef, Vegetables, tofu, Udon
Noodles served with Sakura Sauce

Wagyu Beef SukiYaki
Wagyu Beef, Vegetable, tofu,
Udon Noodles, Egg  with Sweet Sauce

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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Desserts
الحلويات

عشاق القهوة
موكا باللوز ، إسبرسو و صلصة كراميل

تامبورا آيس كريم مقلي
آيس كريم مقلي ببودرة التامبورا
يقدم مع صلصة الفواكه

تامبورا الموز مع ا§يس كريم
موز مقلي يقدم مع ا¿يس كريم
و صلصة الفواكه

كودامونو
تشكيلة من فواكه الموسم الطازجة

حلو الماكي الخاص بساكورا
مع الشوكوالتة والمانجو أو الفراولة

Deep Fried Tempura Ice Cream

Banana Tempura
with Ice Cream

Kudamono

Sakura Sweet Maki

Coffee Lover`s

 +5% VAT (Value added tax) + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة


