
تاكو بحشوة البط
شرائح من البط المشوي )بطة بكين)
خيار  |  صلصة الهويصين

DUCK TACO
Peking Duck | Cucumber 
Hoisin

65

تاكو بحشوة التونا
التونة المتبلة  |  سيراتشا
البصل المطهو  |  صلصة البونزو

TUNA TACO
Spiced Tuna | Sriracha 
Braised Onion | Ponzu

65

تاكو بحشوة بلحم البقر
لحم البقر المتبل  |  فطر الشيمجي
بصل اخضر  |  تشيبوتله المايونيز

BEEF TACO
Marinated Beef Tenderloin 
Shimeji Mushroom | Spring Onion 
Chipotle Mayo

65

باو بحشوة البط مطبوخ على البخار
البط المشوي )بطة بكين) | خيار | الكزبرة | صلصة الهويزين

STEAMED  
PEKING DUCK BUNS

Peking Duck | Cucumber 
Coriander | Hoisin

55

باو الكاتسو المطبوخ على البخار
سلطة الكولسلو | دجاج التونكاتسو | البصل الربيعي

STEAMED CHICKEN  
KATSU BUNS
Coleslaw | Tonkatsu 
Spring Onion

45

باو التوفو مطبوخ على البخار
  التوفو تمبورا  |  ساكورا كريس  |  خيار

STEAMED TOFU BUNS
Tofu Tempura | Sakura Cress  
Cucumber

45

TACOS
التاكوز

KOAH BAO
الكوا-باو

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



 سمكة ذات الذيل
األصفر و الكمأة
  صلصلة الموميجي المبروش الحارة
   تينكاتسو   |   بصل اخضر   |   أفوكادو

YELLOWTAIL  
& TRUFFLE
Momiji Orishi | Tenkatsu  
Avocado | Spring Onion

80

 لفائف زين
التوفو | شيتاكي
األفوكادو  |  تشوكا واكامى

ZEN ROLL
Tofu | Shitake | Avocado 
Chuka Wakame

50

لفائف كاليفورنيا
خليط من السالطعين
   األفوكادو  |  خيار | توبيكو

CALIFORNIA ROLL
Crab Mix | Avocado 
Cucumber | Tobiko

65

سالمون أبوري
جبنة كريمية   |   أوناغي
سمك السلمون بالكراميل

ABURI SALMON
Cream Cheese | Unagi 
Caramelized Salmon

70

 لفائف سمك السلمون و
سلطعون التمبورا
  خليط من السالطعين   |   األفوكادو
   سمك السلمون   |   توبيكو

SALMON & CRAB
TEMPURA ROLL
Crab Mix | Avocado 
Salmon | Tobiko

70

لفائف التنين األحمر
سالمون محروق  |  روبيان تمبورا
األفوكادو  |  جبنة كريم  |  توبيكو

RED DRAGON ROLL
Seared Salmon | Prawn Tempura 
Avocado | Cream Cheese | Tobiko

65

لفائف التونة حار
 التونة المتبلة  |  خيار  |   تينكاتسو  صلصة
   اوناغي  |   واسابي مايو

SPICY TUNA ROLL
Spiced Tuna | Cucumber 
Tenkatsu | Unagi Sauce 
Wasabi Mayo

70

لفائف السالمون الحارة
 تشوكا واكامى   |   خيار
   األفوكادو   |   توبيكو 

SPICY SALMON ROLL
Chuka Wakame | Cucumber 
Avocado | Tobiko

60

لفائف التنين األخضر
   روبيان تمبورا  |   األفوكادو   |   تينكاتسو  |   واسابي مايو

GREEN DRAGON ROLL
Prawn Tempura | Avocado | Tenkatsu | Wasabi Mayo

65

MAKIS
ماكيس رول

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



نيجري )2 قطع)

NIGIRI (2PCS)
Salmon    سمك السالمون

Tuna  تونة

Yellowtail  التونة

Sea bass  سمك سي باس

Smoked Eel  ثعبان البحر المدخن

         45

  45

             55

                        40

                                   65

طبق من السوشي
متعددة األنواع
يلوتيل ماكي  |  أبووري سالمون
قطع نيجيري  |  8 قطع ساشيمي

MIX SUSHI 
PLATTER
Yellowtail Maki | Aburi Salmon 
8 pcs Nigiri | 8 pcs Sashimi

295

8

أطباق الساشيمي
أنواع - 12 قطعة 

SASHIMI  PLATTER
6 kinds - 12 pieces 

175

6

طبق نيجيري
أنواع - قطعة واحدة من كل نوع

NIGIRI PLATTER
8 kinds - one piece each

145

8

الساشيمي )3 قطع)
SASHIMI  (3PCS) 
Salmon    سمك السالمون

Tuna  تونة

Yellowtail  التونة

Sea bass  سمك سي باس

Smoked Eel  ثعبان البحر المدخن

         55

  65

             65

                        55

                                   65

SUSHI PLATTERS
السوشي أطباق 

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



م الجمبري دمسَّ

SHRIMP DUMPLING
40

م الدجاج و الروبيان دمسَّ

CHICKEN & SHRIMP
50

م الخضار دمسَّ

VEGETABLE 
DUMPLING
35

م الدجاج ساتيه دمسَّ

CHICKEN SATAY  
DUMPLING
45

زالبية الدمسم المتنوعة )6 قطع)

ASSORTED  
DUMPLINGS (6PCS)
65

م البط بالكمأة و الفطر دمسَّ

TRUFFLE, DUCK 
& MUSHROOM 
DUMPLING 
55

DIM SUM
4 pcs

)4 قطع) م  الدمسَّ

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



تمبورا الخضار
 داشي فول الصويا  |   الهليون   فطر
شيتاكي   |   الفليفلة

VEGETABLE  
TEMPURA 
Dashi Soy | Asparagus 
Shitake Mushroom 
Capsicum

65

الروبيان الديناميتي 
  مزيج من أوراق الخس   |   الثوم المعمر
صلصة الفول السوداني و المايونيز الحارة

DYNAMITE  
SHRIMP
Mix Lettuce | Chives | Spicy  
Peanut Mayo

75

تونة على األرز المقرمش
  تونة متبلة   |   الثوم المعمر
المايونيز الواسابي

TUNA ON  
CRISPY RICE
Marinated Tuna | Chives 
Wasabi Mayo

55

الذرة الحلوة المحمرة
مزيج الرشاد   |   ملح المالدون   |   المايونيز حار

SWEET CORN TEMPURA 
Mix Cress | Maldon Salt | Spicy Mayo

45

قريدس الوسابي
توبيكو  |   مايونيز الوسابي الحلو

WASABI PRAWNS
Tobiko | Sweet Wasabi Mayo

60

براعم بروكسل
ساكورا | الفجل األحمر   |   مزين بصلصة الكمأة

BRUSSEL SPROUTS
Sakura | Red Radish 
Truffle dressing

50

كريسبي الحبار
جاالبينو   |   الخمس بهارات الصينية  كزبرة نامبل

CRISPY SQUID
Jalapeno | Chinese Five Spice 
Coriander Nampla

60

TEMPURAS
تيمبوراس

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



دجاج مقلي
الجزر  |  الذرة  |  فطر  |  البازالء

CHICKEN RICE
Carrot | Corn | Mushroom 
Snow Peas

55 

األرز المقلي باللحم
الجزر  |  الذرة  |  فطر  |  البازالء

BEEF RICE  
Carrot | Corn | Mushroom 
Snow Peas

65

األرز المقلي بالمأكوالت البحرية
روبيان  |  الحبار  |  الذرة  |  البازالء  |  فطر

SEAFOOD RICE 
Prawn | Squid | Corn 
Snow Peas | Mushroom

65

معكرونة بلحم الضأن
فليفلة   |   فول برعم   |    بصل الربيع

LAMB NOODLES 
Capsicum | Bean Sprout 
Spring Onion

75

معكرونة الفطر اآلسيوية
فول برعم   |   ترياكي   |   بصل احمر   |   الفليفلة

ASIAN MUSHROOM NOODLES  
Bean Sprout | Teriyaki | Red Onion | Capsicum

65

الخضروات بالغيوزا
باك شوي  |  فلفل الصويا  |  مايكرو كريس

VEGETABLE GYOZA 
Pak Choy | Chilli Soy 
Micro Cress

55

لحم الواغيو غيوزا
صلصة اوناغي   |   ساكورا كريس   |   شيشيمي الفلفل

WAGYU BEEF GYOZA
Unagi Sauce | Sakura Cress 
Shichimi Pepper

95

NOODLES & RICE
األرز المعكرونة و 

GYOZA
غيوزا

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



مقالة الواك
بلحم البقر الماالي
 شيتاكي   |   جاالنجال   |   كافير
حامض الليمون  |  صلصة هويصين 

MALAY 
WOK BEEF
Shitake | Galangal | Kaffir 
Lime | Hoisin

80

دجاج بالكاجو
األناناس   |   الكزبرة   |   صوص حلو والذع   |   نبات الهليون

CHICKEN CASHEW
Pineapple | Coriander 
Sweet & Sour | Asparagus

85

الخضروات التايالندية بالكاري
التوفو المحروق   |    بروكلي   |   جزر صغير

VEGETABLE  
THAI CURRY
Charred Tofu | Broccolini 
Baby Carrot

70

سمكة ذئب البحر التشيلي
باك تشوي   |   فليفلة   |   صلصة الفاصوليا السوداء

CHILEAN SEA BASS
Pak Choy | Capsicum 
Black Bean Sauce

170

دجاج إكس . أو .
البازالء   |   فليفلة   |   بصل الربيع

CHICKEN X.O.
Snow Peas | Capsicum | Spring Onion

80

WOK
 أطباق مقالة الواك

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



شرائح من البط
المشوي )بط بكين)
شرائح من صدر البط  |  نكهة األناناس  |  خيار | الكراث

PEKING DUCK
Duck Breast | Pineapple Relish 
Cucumber | Leeks

225

 دجاج بصلصة الهويسين
فخذ الدجاج   |   صلصة هويسين

HOISIN CHICKEN
Chicken Thigh | BBQ Hoisin Sauce

65

BBQ
المشاوي

شريحة لحم واغيو
رشاد الساكورا   |    زبدة تشيزو

WAGYU STRIPLOIN
Sakura Cress | Shiso Butter

255

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.



شرائح لحم الضأن
 صلصة التشيزو مينت
الجوز االسكواش  |  فلفل الشيسوتو 

LAMB CHOPS 
Shiso Mint Chutney | Butternut 
Squash | Shisito Pepper

175

شريحة ترياكي لحم
المتن | الفلفل األحمر | صلصة ترياكي الحار

TERIYAKI BEEF
Tenderloin | Red Chilli 
Chilli Teriyaki Sauce

145

شريحة سمك منقوعة بتوابل الميزو
 ساكورا   |   حامض الليمون   |   الميزو

MISO MARINATED 
BLACK COD
Sakura | Lime | Miso

180

 سمك سلمون بتوابل
الميزو الحارة
 حامض الليمون   |   الميزو
الفلفل األحمر الياباني 

MISO CHILI  
SALMON
Lime | Miso | Japanese  
Red Chilli

110

الذرة اليابانية
الحلوة و زبدة األعشاب
بصل اخضر  |  حامض الليمون   |   زبدة تشيزو

JAPANESE  
SWEET CORN  
& HERB BUTTER
Spring Onion | Lime | Shiso Butter

55

الهليون المشوي
كوسة   |   ترياكي   |   سمسم

GRILLED  
ASPARAGUS 
Zucchini | Teriyaki | Sesame

55

أفوكادو تيرياكي
  ملح المالدون   |   حامض الليمون
الثوم المعمر   |   صلصة التريكي 

AVOCADO
TERIYAKI 
Maldon Salt | Lime | Chives 
Teriyaki Sauce

55

فلفل شيشيتو المشوي
 ملح المالدون   |   حامض الليمون المشوي

GRILLED  
SHISHITO PEPPERS 
Maldon Salt | Grilled Lime

55

المحارالمكسرات منتجات الحليب النباتية جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة 10٪. تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار المذكورة.




