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 Vegetarian Vegetarian

EBI TEMPURA   295
Fried buttered shrimps tempura
with soy
جمبري تمبورا مقلية مع الصويا

TAI SUNOMONO   85
Marinated seabass in vinegared ginger
with spicy sesame oil
سمك قاروص متبل مع الزنجبيل والخل وزيت السمسم الحار

MAGURO TATAKI   165 
Pan seared tuna loin
with ponzu sauce
تونة مع صوص البنزو

HIYAYAKO 75
Cold soybean curd
with soba sauce
فول الصويا المضغوط مع صوص السوبا

MAGURO NUTA 175
Marinated tuna in sweet glazed miso
تونة متبلة مع ميسو األعشاب البحرية

TAKOSU 85
Octopus, cucumber & wakame
with flavored vinegar
أخطبوط مع الخيار واألعشاب البحرية متبلة بالخل

SHRIMP POPCORN  310
Buttered rock shrimps
with spicy honey mayo
جمبري مع صوص العسل الحار والمايونييز

前菜
APPETIZERS

MISOSHIRO 65
Miso soup with tofu, wakame and
spring onion
شوربة ميسو مع التوفو وأعشاب الواكامي والبصل

SPICY KANI MISO 75
Spicy miso soup with crab roll, wakame 
and spring onion
شوربة ميسو الحاره مع رول الكابوريا وأعشاب الواكامي 
والبصل األخضر 

YASAI SALAD    65
Vegetables salad
with wafu dressing and sesame
سلطة الخضروات مع صوص وافو والسمسم 

SASHIMI SALAD   135
Assorted sashimi in a bed of greens
with Japanese soy dressing
تشكيلة من الساشيمي مع صوص الصويا الياباني

SPICY KANI MANGO SALAD   80 
Spicy crab roll with mango in a bed of 
greens topped with tobiko & spicy mayo
رول الكابوريا الحارة مع المانجو والخس

サラダ
SALADS

スープSOUP
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 Vegetarian Vegetarian

SHAKE   35
Salmon سمك سالمون 

EBI   40
Shrimp جمبري 

UNAGI   30
Eel سمك ثعبان 

TOBIKO   50
Flying Fish Roe بيض السمك 

KANI   30
Crab كابوريا 

MAGURO   30
Tuna تونة 

SUZUKI   25
Seabass سمك قاروص 

HOTATE   40
Scallop محار 

SABA   30
Mackerel ماكريل 

TAKO   35
Octopus أخطبوط 

ニギリNIGIRI 
Hand Formed Sushi 

Per PiecePer Piece

SHAKE   35
Salmon سمك السالمون 

EBI   35
Shrimp جمبري 

UNAGI   30
Eel سمك ثعبان 

TOBIKO   50
Flying Fish Roe بيض السمك 

KANI   35
Crab stick كابوريا 

MAGURO   35
Tuna تونة 

SUZUKI   25
Seabass سمك قاروص 

HOTATE   55
Scallop محار 

SABA   30
Mackerel ماكريل 

TAKO   40
Octopus أخطبوط 

Per PiecePer Piece

刺身SASHIMI 
Raw Seafood
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 Vegetarian Vegetarian

CALIFORNIA ROLL   105
Crab roll, shrimp, avocado, cucumber,
mayo and tobiko
كابوريا والجمبري واألفوكادو والخيار والمايونييز والتوبيكو 

EBI TEMPURA ROLL   105
Shrimp tempura, cucumber, mayo
and crispy, teriyaki sauce
جمبري تمبورا مع الخيار والمايونييز وصوص الترياكي

PHILADELPHIA ROLL   130 
Fresh salmon, avocado, cheese
and smoked salmon
سمك سالمون طازج مع األفوكادو، جبنة والسالمون المدخن

SPICY SALMON ROLL 130
Salmon, avocado, spring onion,
spicy mayo and tobiko
سمك السالمون مع االفوكادو والبصل والمايونييز الحار والتوبيكو

SPICY TUNA ROLL 95
Tuna, avocado, spring onion,
spicy mayo and tobiko
تونة مع االفوكادو والبصل والمايونييز الحار

UNAGI ROLL 70
Eel, avocado, cucumber, unagi sauce
and sesame seeds
سمك ثعبان مع االفوكادو والخيار وصوص أوناجي والسمسم

ウラマキ
4 Pieces

URAMAKI
Medium Roll 

DRAGON ROLL   105
Shrimp tempura, crab roll, avocado, 
cucumber, mayo, tobiko and
crispy with teriyaki sauce
جمبري تمبورا، رول الكابوريا مع األفوكادو والخيار 
والمايونييز والتوبيكو وصوص الترياكي 

SMOKED SALMON TEMPURA   165
Smoked salmon, avocado, ebi tempura, 
crispy topped with rock shrimps and
spicy teriyaki honey and sesame seeds
سمك سالمون مع األفوكادو وجمبري تمبورا
وصوص الترياكي الحار مع العسل والسمسم

VOLCANO ROLL   105 
Deep fried roll with shrimps,
crab roll, cucumber, tobiko,
teriyaki sauce, mayo and sesame seeds
رول الجمبري المقلي مع رول الكابوريا والخيار
والتوبيكو وصوص الترياكي والمايونييز والسمسم

CATERPILLAR ROLL 105
Shrimp tempura, unagi (eel),
cucumber, avocado with teriyaki
sauce and sesame seeds
جمبري تمبورا، سمك الثعبان مع الخيار واالفوكادو
وصوص الترياكي والسمسم

4 Pieces

特別マキロール
SPECIAL MAKI ROLLS 
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 Vegetarian Vegetarian

4 Pieces

UNAGI DON   185 
Eel with rice in a bowl
سمك ثعبان مع أرز

TEKKA DON   265
Red tuna with sushi rice in a bowl
تونة حمراء مع أرز سوشى 

CHIRASHI SUSHI 260
Mixed sashimi in a bed of
sushi rice in a bowl
تشكيلة من الساشيمي مع أرز سوشي

TENDON    325
Shrimp tempura with rice in a bowl
جمبري تمبورا مع أرز

ライスボウル
DON BURI 
Rice  Bowl

フトマキFUTOMAKI
Big Roll

VEGETABLE (YASAI) ROLL 65
Assorted vegetables roll
رول الخضروات المشكلة

SEAFOOD KAISEN ROLL 135
Combination of fresh salmon, tuna, 
crabroll, shrimp and eel
تشكيلة من سمك السالمون الطازج، تونة، رول الكابوريا 
وجمبري وسمك الثعبان

SALMON LOVERS 16 pcs 530
Salmon sashimi, salmon nigiri, salmon roll, 
Philadelphia roll, spicy salmon roll & philly temaki
ساشيمي سمك السالمون و نيجيرى السالمون و رول السالمون، 
فيالدلفيا رول، رول السالمون الحار، فيلى تيماكى 

SEASONAL FRUITS  75
 تشكيلة من الفواكه الموسمية الطازجة

MIX ICRE CREAM 2 scoops  75
تشكيلة من االيس كريم ٢ بولة

SASHIMI MORIAWASE 20 pcs  420
Assorted sashimi 5 kinds
Salmon, tuna, seabass, shrimps & crab
خمس أنواع من: سمك سالمون، تونة،
سمك قاروص، جمبري وكابوريا 

SUSHI PLATTER 12 pcs   250
Tuna, salmon, seabass, crab, shrimp
& eel nigiri sushi
تونة، سمك سالمون، سمك قاروص، كابوريا، 
جمبرى وسوشى نيجيري سمك ثعبان

SUSHI AND SASHIMI MIX 21 pcs   500 
Tuna and salmon sashimi, salmon, tuna and 
shrimp nigiri, California roll, ebi tempura roll 
and tekka maki
تونة وسمك سالمون ساشيمي، تونة، سمك سالمون وجمبرى 
نيجيرى ورول كاليفورنيا، رول إيبي تمبورا وتكاماكي  

MAKI PLATTER 15 pcs 420
California roll, ebi tempura roll,
Philadelphia roll, seafood roll & tekka maki
كاليفورنيا رول، تمبورا إيبي، رول فيالدلفيا،
رول المأكوالت البحرية، تكاماكي 

コンビネーション
COMBINATIONS 

デザートDESSERT




