
 
 

 

 

By the Beach 

الشاطئعلى   

 

                                             Sushi and Nigiri 

ونجيري                                                     سوشي   

Sashimi price per piece, Nigiri price per piece 

الساشيمي والنجيري بالحبة الواحدةسعر   

   

   

Akami Tuna Loin 25 

  تونا أكامي

Chu Toro Medium Fatty Tuna 38 

وروشو ت متوسطة الدسم تونا    

O Toro Fatty Belly Tuna 52 

وروتأو  التونا الدسمبطن     

Suzuki Sea Bass 22 

  قاروص سوزوكي

Hamachi Yellow Tail 30 

ماتشيه الزعنفة الصفراءتونة      

Sake Salmon 25 

لموناس ساكي   

Ebi Prawns 23 

  جمبري إبي

Unagi Sweet Water Eel 38 
الحلواالنقليس  أوناجي   

Tai 
 تاي

Sea Bream 
 اوراتا

20 

Tako Octopus 28 

كوا ط   أخطبوط 

Ika  Squid 20 

  الكلمار إيكا

Abo kado Nigiri Avocado 10 

االبوكادونجيري    أفوكادو 

Kobe Nigiri 
 نجيري الكوبي

With sweet yakitori and 

wholegrain mustard(3 pieces) 

110 

حبات تقدم مع صلصة الترياكي و حبوب  ثالث 

 الخردل
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                FROM THE SUSHI COUNTER 
 من طاولة السوشي

 

                MAKI ROLL 
                لفائف الماكي

 

   

Khalij Maki 
الخليجماكي   

Teriyaki chicken with pickled cucumber, spring onion 

and chilli garlic sauce 

لفلفل ا ةيقدم بصلص ، بصل أخضربصلصة الترياكي مع الخيار المخللدجاج 

 الحار وصلصة الثوم

 

70 

Tori Maki 
التوريماكي   

Chicken with baby asparagus, spring onion and tomato 

salsa  
 وصلصة الطماطم الحارة بصل أخضر، الهليون الصغير،مع دجاج 

 

70 

Midori Maki 

  ميدوريماكي 

Sakura mix, avocado, asparagus, cucumber and green 

tobiko 

 ةات المشكلتالكافيار األخضر والنب ،أفوكادو، هليون، خيار

 

80 

                Umeboshi Maki 
اإلمبوشي                 ماكي   

 

Japanese red plums with avocado 
   مع األفوكادو اليابانيالخوخ 

 

75 

Sake California Roll 
كاليفورنيا الساكيلفائف   

Scottish Salmon with rolled with red tobiko and avocado  
  مع األفوكادو والكافيار األحمر األسكتلنديالسلمون 

 

80 

California Roll 
 لفائف كاليفورنيا

Fresh Crab meat, Japanese mayonnaise and wasabiko  
 و وسابي الكافيار األخضرالمايونيز الياباني  مع الطازج السلطعون لحم

 

60 

Ginger Spicy Tuna Roll 
الزنجبيللفائف التونة الحارة مع   

Tuna, green chili and shichimi mayonnaise topped with 

ginger jelly 

 وزنجبيل البونزوزنجبيل الجيلي التونا الحارة مع ترتار 
 

79 

Salmon Avocado Roll 
 لفائف السلمون باألفوكادو

Salmon rolled with avocado and sesame seeds  
 محشو باألفوكادو وبذور السمسمسلمون 

 

50 

Kobe Beef Tataki Roll 

الكوبيبلحم  تاتاكيلفائف   

Seared Wagyu beef served atop a fresh maki roll 

containing cucumber, spring onion and micro leaves 

الفلفل الحلو، خيار، ثوم معمر، مع  فوق لفائف الماكي المبخر يقدمالكوبي لحم 

 وصلصة الترياكي
 

84 

Spicy Salmon and King 

Crab Roll 
لفائف السالمون الحار والسلطعون 

 الملكي 

King Crab, avocado and tobiko roll topped with spicy and 

crispy Salmon tartare  
 والكافيار مع ترتار السلمون الحارة والمقرمشةالملكي، أفوكادو السلطعون 

  

 

77 

Unagi Maki 

االنقليس ماكي  

Sweet Unagi with crunchy potatoe and a teriyaki sauce 

 البطاطس المقرمشة وصلصة الترياكي الحلومع االنقليس

 

 

85 

Yasai maki 
الخضارماكي   

Vegetarian maki with crispy potatoe and applemint salsa 

 
                                            بالنعناع التفاح صلصةوة، خيار مع البطاطس المقرمش نباتيماكي 

  

40 



 
 

                                    

MARINATED SEAFOOD 

المتبلة البحرية المأكوالت  

Marinated Octopus 
المتبل  االخطبوط  

Served with sweetened gingered vinegar and Ikura 
 وكافيار السلمونخل الزنجبيل الحلو يقدم مع 

 

80 

Marinated Ebi 
المتبل. الجمبري  

With apple salsa and yuzu dressing 
 صلصة التفاح وصلصة اليوزو اليابانية مع

 

78 

Marinated Yellowtail 

Sashimi 
المتبل الزعنفة الصفراءتونة  ساشيمي  

Served with jalapeño salsa and a chili ponzu 

dressing 
 وصلصة البونزوالفلفل الحار، صلصة الطماطم الحارة  مع يقدم

 

90 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

FROM THE SUSHI COUNTER 
              من طاولة السوشي

 

          Tempura Maki 
التمبورا               ماكي   

 

 

Chuka Wakame Maki 
الطحالب ماكي   

Tempura of chukka wakame served with cucumber, mint 

and topped with Japanese mayonnaise 
 تقدم مع الخيار، نعناع و مغطاة بالمايونيز الياباني على طريقة التمبورا  الطحالب 

 

60 

Arabian Gulf Prawn 

Tempura Maki 
العربي الخليج جمبريبماكي تمبورا   

Local Prawn tempura and avocado, glazed with a sweet soy 

sauce and spicy mayonnaise 
صلصة و الحلو بالترياكي مغطى األفوكادو مععلى طريقة التمبورا  المحلي جمبريال 

 الحارة المايونيز

90 

Spider Roll 
  لفائف السبايدر

Deep-fried Soft Shell Crab, cucumber and avocado, rolled 

with tobiko and chili mayonnaise 
 ةالمايونيز الحارصلصة و بالكافيار محشوأفوكادو خيار،  مقلي،سلطعون البحر 

 

82 

Canadian Lobster Maki 
كي سرطان البحر الكنديام  

Whole Canadian Lobster tempura rolled with leaf lettuce 

and spicy Japanese mayonnaise 
يقدم مع اوراق الخس والمايونيز الياباني على طريقة التمبورا كامل  الكندي  سرطان البحر 

 الحار  

220 



 
 

 

 

 

                                     BENTO BOX  

                                        البنتوعلبة                                               
Tori Bento 

نتو الدجاجيب  

Teriyaki grilled chicken with mixed salad and vegetable cha han  
  ارز الخضروات المقلي الترياكي، مع سلطة متنوعة،المشوي بصلصة الدجاج 

 

85 

Seafood Bento 

 بينتو المأكوالت البحرية

Miso marinated seasonal seafood served with mixed salad and 
vegetable cha han  

ارز الخضروات  سلطة متنوعة، تقدم مع البحرية السنوية المتبلة بالميزوالمأكوالت   

 

115 

Yasai Bento 

 بينتو الخضروات

Stir fried mixed vegetables served with spring green salad and 
vegetable cha han 

  المتنوعة مقلية تقدم مع سلطة خضراء ربيعية، ارز الخضروات المقليالخضروات 

 

75 

Sushi Bento 

 بينتو السوشي

Daily selection of maki rolls, tamari maki, and sashimi selection 160 

لفائف الماكي اليومية ، ماكي التماري و تشكيلة الساشيمي                                                              تشكيلة   

                  

 

 

 

               SMALL DISHES 
األطباق الصغيرة                             

 

   

Miso Soup 
الميزو شوربة  

Dashi stock, miso, tofu, spring onion 
 ثوم معمرونباتي(، طحالب  )جبن التوفو، ميزو داشي،مرق ال

 

25 

Steamed Edamame 
البخار على إدمامي  

Soybeans sprinkled with sea salt 
  البحر ملح مع الصويا فول

 

28 

Spicy Edamame 
الحار إدمامي  

Soybeans sautéed with chili and kimchi 
 مع الفلفل الحار مدخنفول الصويا 

 

32 

Rock Shrimp  
الصخريالجمبري   

Served with spicy mayonnaise 
 الحارة مايونيزال صلصة مع يقدم

 

97 

Tori Kare Age 
   الدجاج المقلي

Crispy chicken thigh pieces with thyme, ginger and rolled 

in yuzukoshu mayonnaise 
  الياباني    بالمستردومغطاة  زنجبيل ،بالزعتر المقرمش جشرائح الدجا

  

50 

Kobe Nikuman 
الكوبي فطائر  

Steamed buns filled with sweet marinated Kobe beef and 

dehydrated ginger slice (four pieces) 
 الزنجبيلتقدم مع و ، فطرزنجبيل الحلو والمتبل ، محشوة بلحم الكوبيمطهوة على البخار فطائر 

 المجفف 

97 

   

  

 

 

 



 
 

 

 
                  Main Dishes  

                     الرئيسيةاألطباق  

 

 

 

Salmon Teriyaki 
 السلمون بالترياكي

Grilled Salmon with teriyaki sauce  
 سالمون مشوي يقدم مع صلصة الترياكي 

 

115 

Chicken Katsu Curry 
 دجاج الكاتسو كاري

Panko coated chicken with NOZOMI signature Japanese 

katsu sauce served with sushi rice and broccoli  
    القنبيطدجاج مغلف مع صلصة الكاتسو اليابانية يقدم مع أرز السوشي و

80 

 

Arabian Cha Han 
 تشا هان العربي

 

Japanese fried rice with Arabian Gulf seafood selection, 

egg, and new spring vegetables (serves 2 per portion) 
أرز ياباني مقلي مع المأكوالت البحرية الخليجية العربية يقدم مع البيض وخضروات الربيع 

 (يكفي لشخصين)الجديد  

 

 

88 

Spring Salad  
 سلطة ربيعية

Fresh mixed spring greens with cherry tomatoes, baby 

asparagus, avocado and French dressing 
طماطم، الهليون الصغير، أفوكادو و صلصة فرنسية سلطة خضراء ربيعية طازجة مع   

60 

   
 

 

Kobe Beef 

(Sautéed) 

كوبي لحم  

)مقلي(   

From the Tajima strain of Wagyu cattle raised in Hyogo Japan, proudly presented to you at 

NOZOMI, the world’s greatest beef delicacy. 

 أنواع اللحم البقري في العالم أعظم نوزومي في باليابان، نفخر بأن نقدم هيوجو منطقة في واجيو لبقر تاجيما ساللة من

Our Kobe Is served with Wafu Sauce. 

 الوافو  لصةالكوبي مع ص يقدم

 

Fillet 
 فيليه

 

150g 

 

430  

   

Rump 
  الردف

150g 430 

   
 


