
 
 

                                             Sushi and Nigiri 

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 

وروت أو التونا الدسمبطن     

Suzuki Sea Bass 22 

  قاروص سوزوكي

Hamachi Yellowtail 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 

كوطا    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

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

           Gunkan  

                  كونكان 
 
 

 

Spicy Sake Salmon 25 
الحارالساكي   سلمون 

 
 

Spicy Maguro 
 الماكورو الحار

Tuna 
 تونا
 

25 
 

Ikura Salmon Caviar 30 
السلمونايكورا  السلمون كافيار    

  

 

 

 

 

  

 

 

Mixed Chef’s Selections 

 

الشيف المتنوعةمختارات   

The Nozomi Collection  
نزوميتشكيلة   

15 mixed pieces of our best seafood cuts 

comprising of Sashimi, Nigiri, Temari, and Gunkan 
  و كونكاني ر، نجيري ، تيما الساشيميتتألف اسماك البحر من اجود  ةقطع 15

550 

Temari Maki Set 
ي ماكيرمجموعة تيما  

Sushi Balls with Sake, Akami, Hamachi, Avocado 

and Sweet Ebi 
الجمبري ،أفوكادو والزعنفة الصفراء تونة  ،تونا،لمون كرات السوشي بالس

 الحلو

120 

Chef’s Sashimi Selection of 5 varieties of Sashimi 140 

من اختيار الشيف مختلفة ساشيمي أصناف 5  

 

 

Chef’s Nigiri Selection of 8 pieces of Nigiri 170 

الشيفنجيري من اختيار قطع  8  

 

 

Chef’s Nigiri and Sashimi Platter totalling 8 varieties 192 

  أصناف  8 مجموعهاجيري نساشيمي و طبق

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                FROM THE SUSHI COUNTER 
طاولة السوشيمن   

 

                MAKI ROLL 
                لفائف الماكي

 

Zeitaku Maki 
الزيتاكوماكي   

Poached Canadian lobster wrapped in Chu toro and O toro, 

served with a gold, Ikura and Imperial Caviar dressing  
بيض السلمون  تورو و يقدم مع صلصةوالسلطعون الكندي مخفوق ومغطاة بالشوتورو،أ

 الّذهبي و الكافيار األسود

1000 

   

Niji Maki 
النجيماكي   

Salmon with Akami rolled with mango, avocado and a 

refreshing raspberry jelly 
ملفوف بالسلمون، تونا، تونة الزعنفة الصفراء، أفوكادو، ومحشو بالمانجا مع توت العليق 

 المنعش  

80 

Khalij Maki 
الخليجماكي   

Teriyaki chicken with pickled cucumber, spring onion and 

chilli garlic sauce 

ل الحار الفلف ةالمخلل يقدم بصلص أخضر، بصل بصلصة الترياكي مع الخياردجاج 

 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 

Wasabi Mame Maki 
وصابي ماميماكي   

 Salmon and Ebi rolled with cucumber and crispy wasabi 

soybean crust 
 اليابانيوخيار مع وسابي قشرة فول الصويا المقرمشة والمايونيز  جمبري سلمون،

80 

   

Midori Maki 

  ميدوريماكي 

Sakura mix, avocado, asparagus, cucumber and green 

tobiko 

 الكافيار األخضر و ،، هليون، خيارات المشكلة، أفوكادوتالنب
 

80 

                Umeboshi Maki 
اإلمبوشي                 ماكي   

 

Japanese red pickled plums with avocado 
   مع األفوكادو اليابانيالخوخ 

 

75 

Umaki 
 يوماكي 

Sweet Unagi with crunchy potato wrapped in Japanese 

omelette   
 اليابانيليط الحلو مع البطاطس المقرمشة المغطاة باألماالنقليس 

90 

Sake California Roll 
كاليفورنيا الساكيلفائف   

Scottish Salmon 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 الحارة مع  التوناترتار 
 

79 

Salmon Avocado Roll 
السلمون باألفوكادولفائف   

Salmon rolled with avocado and sesame seeds  
 محشو باألفوكادو وبذور السمسمسلمون 

 

50 

Kobe Beef Tataki Roll 

بلحم الكوبي تاتاكيلفائف   

Seared Wagyu beef served atop a fresh maki roll 

containing cucumber, spring onion and micro leaves 

، ر، ثوم معمخيار، الفلفل الحلومع  فوق لفائف الماكي المبخر يقدمالكوبي لحم 
 وصلصة الترياكي

84 



 
 

  FROM THE SUSHI COUNTER 
              من طاولة السوشي

 
 

 

Spicy Salmon and King 

Crab Roll 
لفائف السالمون الحار والسلطعون 

 الملكي 

King Crab, avocado and tobiko roll topped with spicy 

Salmon tartare  
 والكافيار مع ترتار السلمون الحارة والمقرمشةأفوكادو الملكي، السلطعون 

  

 

77 

Sweet Duck Maki 
 ماكي البط الحلو

Cucumber maki topped with marinated Duck in hoisin 

sauce mixed with mint, basil and chives  
 المتبل والحلو مع الخيار والبصل األخضر وصلصة الهوزين الحلوةالبط 

 

 

85 

Unagi Maki 

االنقليس ماكي  

Sweet Unagi with crunchy potato and a teriyaki sauce 

 وصلصة الترياكيالبطاطس المقرمشة  الحلومع االنقليس

 

 

85 

Yasai maki 
الخضارماكي   

Vegetarian maki with crispy potato and applemint salsa 

 
                                            النعناعب التفاح صلصةوة، خيار مع البطاطس المقرمش نباتيماكي 

  

40 

New Syle Nozomi Maki 
 ماكي نوزومي باألسلوب الجديد

Blue fin tuna and gulf prawns served with cucumber and 

salmon caviar dressing 
  صلصة كافيار السلمونالخليج يقدم مع الخيار و جمبريالزعنفة الزرقاء مع تونة 

 

 

 

80 

Taraba Roll 
 لفائف تربا 

King Crab rolled in cucumber with white truffle, red radish 

and avocado mousse 
الفجل األحمر  (،الفقع األبيض )نوع من الفطرزيت  الملكي ملفوف في الخيار معالسلطعون 

   وقشدة االفوكادو

 

69 

   

 FROM THE SUSHI COUNTER 
            من طاولة السوشي

 

          Tempura Maki 
              التمبورا   ماكي 

 

 

Black Cod Tempura Maki 
تمبورا بسمك القد األسودماكي   

Miso marinated Cod, rolled and deep-fried with Cucumber  
صلصة والخيار ويقدم بالمايونيز الياباني  مع مقلي بصوص الميزو الياباني المتبل القد سمك
 الحار الفلفل

  

85 

Crispy Unagi Maki 
المقرمش ماكي االنقليس  

Tempura Unagi with toasted sesame seeds and teriyaki 

sauce 
 وصلصة الترياكي بذور السمسم المحمص التمبورا مععلى طريقة  االنقليس

  

95 

Salmon Tataki Maki 
السلمونبتاتاكي ماكي   

Seared teriyaki salmon with salmon caviar and sakura 

micro leaves 
 الترياكي ويقدم مع كافيار السلمون والنباتات الخضراء صلصة مبخر بسلمون 

  

80 



 
 

                                    

MARINATED SEAFOOD 

المتبلة البحرية المأكوالت  

Marinated Seabass 

Sashimi 
القاروص المتبلساشيمي   

Served with Ikura, white truffles and sesame ponzu 
 وبونزو السمسم  (الفقع األبيض )نوع من الفطر زيتالسلمون، كافيار يقدم مع 

 

70 

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 البونزو، صلصة الطماطم الحارة الحار الفلفل مع يقدم

 

90 

 

Marinated Akami Sashimi 
التونا المتبلساشيمي   

 

Served with pickled shallots, garlic chips and a rich 

orange ponzu and sesame dressing 
 وصلصة السمسموبونزو البرتقال الغنية يقدم مع البصل المخلل، رقائق الثوم 

 

 

80 

Salmon Avocado Tartare 
باألفوكادوتارتار السالمون   

Served with Ikura, passion fruit, and avocado 
 العاطفة زهرةوفاكهة فيار األسود االكيقدم مع 

 

80 

Marinated Sake Sashimi 
 ساشيمي السلمون المتبل 

Served with pineapple and chili ginger relish 
الفلفل الحار وصلصة البونزو الزنجبيل، االناناس،يقدم مع   

80 

                                              

           Tempura Maki 
التمبورا               ماكي   

 

 

 

Chuka Wakame Maki 
الطحالب ماكي   

Tempura of chuka 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 الترياكيب 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 

Ohara Maki 
أوهاراماكي   

Prawn and cucumber maki with spicy Tuna tartare  
على طريقة التمبورا والخيار مع تارتار التونا الحارة  جمبريلا  

78 

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  البحر الكنديسرطان  

 الحار  

220 



 
 

                                             SMALL DISHES 

الصغيرة األطباق  

Miso Soup 
الميزو شوربة  

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

 

27 

Steamed Edamame 
البخار على إدمامي  

Soybeans sprinkled with Maldon sea salt 
  البحر ملح مع الصويا فول

 

30 

Spicy Edamame 
الحار إدمامي  

Soybeans sautéed with chili and kimchi 
 مع الفلفل الحار مدخنفول الصويا 

 

35 

Unagi & Foie-Gras 

  وكبد البط االنقليس

Pan-fried Foie Gras marinated in den miso served with 

grilled Unagi and teriyaki sauce 
 ترياكيال وصلصة مشويال االنقليسمع  يقدم ميزوال في متبل مقليال البط كبد

 

105 

Kobe Beef Tataki  
لحم الكوبيتتاكي   

Seared and thinly sliced Kobe sirloin, served onion 

ponzu and black truffle dressing 
 صةصلوثوم المعمر الرقائق  مع تقدم المبخر للكوبيلحم الخاصرة من  قيقةشرائح ر
 الزنجبيل

 

212 

Rock Shrimp  
الصخريالجمبري   

Served with spicy mayonnaise 
 الحارة مايونيزال صلصة مع يقدم

 

97 

Kari Kari Squid  
كاري كاري كالمار  

Deep fried tempura style with chili and lime 
 والليمون مسحوق الشطة مع ة تقدممقلي تمبورا

 

75 

Tori Kare Age 
   الدجاج المقلي

Crispy chicken thigh pieces with thyme and 

ginger, tossed in yuzu kosho mayonnaise 
  الياباني    بالمستردمغطاة و زنجبيل ،بالزعتر المقرمش جشرائح الدجا

  
 

 

50 

          TEMPURA 
               التمبورا

 

Ebi Ten  
   جمبري

Five long Prawns with ten-dashi sauce 
 داشي تنال صلصة مع الجمبري من قطع خمسة

 

145 

 Mixed Selection of Tempura 
اتشكيلة من التمبور  

Mixed prawns and vegetables with ten-dashi 

sauce 
   الجمبري والخضروات مع صلصة التن داشيتشكيلة 

 

 

125 

Smoked Tempura 
المدخنالتمبورا   

Three kushi skewers with aubergine and suzuki 

smoked with cedarwood and served with ten-

dashi 
 ويقدم معالمدخن بخشب االرز  وسمك القاروصتالث صيخ بالباذنجان 

    داشي تنال صلصة
 

70 

Selection of Vegetables 
الخضروات من تشكيلة  

Served with ten-dashi sauce 
 داشي تنال صلصة مع تقدم

70 



 
 

 

   

         DUMPLINGS 
 

 

 

Scallop & Foie Gras 

Dumplings 
المحار و كبد البطفطائر   

Steamed dumplings filled with Scallop and Prawn 

topped with Foie Gras 
 البط والجمبري ومغطاة بكبد بالمحار محشوةمطهوة على البخار  

 

95 

 

 

 

Chicken Gyoza 
الدجاجفطائر   

Steamed and fried Chicken dumplings, served 

with lemon ponzu sauce 
 الدجاج مطهوة على البخار ومقلية تقدم مع صلصة بونزو الليمونفطائر 

 

55 

Prawn & Avocado Gyoza 
واالفوكادو الجمبري فطائر  

Steamed Prawn and avocado served with lemon 

ponzu sauce 
 ونبونزو الليم صلصة مع قدمت البخار على واالفوكادو مطهوة الجمبري فطائر

 

55 

Tofu Gyoza 
نباتي( )جبن التوفو فطائر  

Steamed dumplings filled with tofu, roasted 

vegetables, served with ponzu and soy sauce 
 حمصةم، خضروات نباتي( )جبن بالتوفو محشوةمطهوة على البخار فطائر 

  والصويا بونزوال صلصة معوتقدم 

70 

Kobe Gyoza 
    الكوبي فطائر

Kobe beef with ginger and spring onion, served 

with wafu dressing 
  بونزو الليمون صلصةأخضر تقدم مع  بصل ،بالزنجبيلالكوبي لحم 

80 

Kobe Nikuman 
)نيكومان( الكوبي فطائر  

Steamed buns filled with sweet marinated Kobe 

beef and dehydrated ginger slice (4 pieces) 
 ، فطرزنجبيل الحلو والمتبل ، الكوبيمحشوة بلحم مطهوة على البخار فطائر 

  ( حبات أربع)  المجفف الزنجبيل شريحة تقدم معو

97 

 

FROM THE ROBATA CHAR GRILL 

 من شواية الروباتا

MEAT & POULTRY 

 اللحوم و الدواجن

Lamb Cutlets  
 ضلوع الغنم

Marinated in yaki sauce, served with NOZOMI 

homemade yogurt, mint and lemon sauce 
  الليمون وصلصة زبادي نوزومي بالنعناع الياكي و يقدم مع صلصةمتبل في 

 

165 

Miso Marinated 

Chicken 
المتبل بالميزوالدجاج   

Forty-eight hour Nozomi miso marinated chicken 

breast 

  ساعة  48الدجاج المتبل في ميزو نزومي لمدة صدر 
 

105 

Kobe Niku Jyaga 
الكوبي المطهيلحم   

Braised Kobe beef served with local potatoes, egg and 

onions, served with seiki sauce  
  الطماطم المحلية، بيض، بصل و يقدم مع صلصة الزيكيالكوبي المطهي يقدم مع لحم 

 

415 



 
 

 

 

Kobe Beef 

كوبي لحم  

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. 

 مع صوص الوافو  كوبيال يقدم

 

Fillet 
 فيليه

 

150g 

 

430  

   

Rib eye 
 الضلع 

150g 430 

   

Sirloin 
 الخاصرة

 

150g 430 

 

 

FISH AND SEAFOOD 

 البحرية المأكوالتالسمك و

Jumbo Tiger prawns 
 القريدس

Grilled in the shell and brushed with fresh wild garlic, 

butter and finished with fresh parsley 
 الطازج والبقدونس زبدة الطازج، البري الثوم طبقة رقيقة من معبالقشرة مشوي 

 

145 

Salmon Teriyaki 
بالترياكيالسلمون   

Grilled Salmon with teriyaki sauce  
 رياكي مع صلصة التيقدم لمون مشوي اس

 

115 

Black Cod 
 القد األسود

Baked and served with NOZOMI miso and pickled 

daikon 
  المخلل األبيض الفجلو ميزو النوزومي مع يقدمو مطهو

  

195 

Chilean Sea-Bass 
القروص الشيليسمك   

Marinated in spiced den miso  
  الحار الميزو في متبل

 

195 

  
 

 



 
 

 

 

 

Kushi 

 سيخ لكل طلب( 2كوشي )

Chicken and Spring 

Onion 
  دجاج وبصل أخضر

  

Grilled and served with teriyaki dressing           
 الترياكي.صلصة مشوي و يقدم مع 

52 

Gulf Prawns 
  الخليج جمبري

Grilled with sweet yaki sauce 
  الياكي الحلو لصةص مع مشوي

 

60 

Grilled Asparagus 
 هيليون مشوي

With sweet yaki dressing 
 الياكي الحلوةمع صلصة 

40 

 

Kobe 
الكوبي                                     لحم   

 

With wafu dressing                    
باني                                                               االي صلصة المستردمع        

 

 

80 

 

 

RICE DISHES 

 أطباق األرز

Steamed Rice 
على البخار أرز  

With black sesame seeds 
  األسود السمسم بذور مع 

 

15 

Beef Takikomi-Gohan 
باللحم تاكيكومي غوهان  

Rice cooked in a clay pot, topped with sautéed beef 

and onions (serves 2 per portion) 
 (لشخصين يكفي)بصل الو دخنمال بالحمفخار، الصحن  مطبوخ في أرز

 

84 

Mushroom Takikomi-

Gohan 
بالفطر تاكيكومي غوهان   

Rice cooked in a clay pot with Japanese mushrooms 

(serves 2 per portion) 
 (لشخصين يكفي)الفطر الياباني ب ، فخارال صحن مطبوخ في أرز

80 

 

Hakusai Cha Han 
هاكوساي هان تشا  

 

Japanese fried rice with spicy hakusai (serves 2 per 

portion) 
 (لشخصين يكفي)الكرنب الحار مع مقلي ياباني أرز

 

88 

 

Yasai Cha Han 
ياساي هان تشا  

 

Japanese fried rice with a selection of seasonal 

vegetables (serves 2 per portion) 
 (لشخصين يكفيالسنوية ) الخضروات مع مقلي ياباني أرز

 

 

 

88 

   

 



 
 

 

 

Salads & Sides 

وأطباق جانبيةسلطات   

Kamo Salad 
البط سلطة  

Shredded duck mixed with fresh leaves infused with 

homemade hoisin mint dressing 
البصل األخضر، طماطم، خيار، فجل أبيض وممزوجة مع  ممزوجة لحم البطشرائح 

 مع النعناع  الهوزينبصلصة 

55 

Ebi Salad 
الجمبري سلطة  

Gulf prawns tossed in rocket leaves with tomatoes 

and served in a soured cream dressing  
طماطم و تقدم في صلصة الكريمة  الجرجير معبالتوابل في أوراق الخليج جمبري 

    الحامضة

80 

Kobe Beef Salad 
لحم الكوبي سلطة  

Crispy Kobe beef strips in rocket leaves and a 

sweetened chilli lime dressing 
  صلصة الفلفل الحلو والليمونمع  الجرجيرأوراق في  المقرمش المقلي الكوبيلحم 

250 

 

 

      Chuka Wakame 

Gomaee 
جوماي وكامي جوكا  

 

 

Seaweed salad with sesame dressing  
السمسمصلصة  مع البحري لباالطح سلطة                           

 

 

45 

 

Green Salad 
خضراء سلطة  

 

With NOZOMI dressing 
صلصة نزوميمع   

 

45 

 

Sautéed Spring Broccoli 
أخضر مقليقنبيط   

 

With fresh ginger spears 
 ةالزنجبيل الطازج شرائح مع 

 

25 

 

Aubergine 
 باذنجان

 

Baked with caramelized walnuts and red miso sauce 
 الميزو الحمراء لصةصمطهو مع الجوز المحمص و

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vegetarian 

Sushi 

 سوشي نباتي

Vegan Sushi Collection 
السوشي النباتيتشكيلة   

Selection of temari, gunkan and maki rolls served 

with chili lime and ponzu sauces 

250 

                                      والبونزوصلصات الفلفل والليمون تقدم مع  الماكيولفائف كونكان  التيماري،من اختيار 

 

 

 

Hot Kitchen 

 المطبخ الساخن

Edamame 
 إدمامي

Soy beans sprinkled with Maldon sea salt 
رمع ملح البحتقدم   

 

30 

Spicy Edamame 
الحار إدمامي  

Soybeans sautéed with chili and kimchi 
مع الفلفل الحارتقدم   

 

35 

 Yasai Miso Soup 
 شوربة ياساي ميزو

Soy bean based Japanese soup 
  بفول الصويا يابانيةشوربة 

 

27 

Tofu Gyoza 
نباتي( )جبن التوفو فطائر  

Steamed dumplings filled with tofu and roasted 

vegetables, served with ponzu and soy sauce 
 معوتقدم  حمصة، خضروات منباتي( )جبن بالتوفو محشوةمطهوة على البخار فطائر 

والصويا بونزوال صلصة  

 

70 

Vegetable Selection 

Tempura 
الخضرواتتمبورا  تشكيلة  

Served with ten-dashi sauce 
داشي تنال صلصة مع تقدم  

 

70 

Ringo Maki 

  الرينجوماكي 

Sakura mix, avocado, asparagus, cucumber 

 أفوكادو، هليون، خيارة ات المشكلتالنب
 

75 

                Umeboshi Maki 
اإلمبوشي                 ماكي   

 

Japanese red pickled plums with avocado 
   مع األفوكادو اليابانيالخوخ 

 

75 

Yasai maki 
الخضارماكي   

Vegetarian maki with crispy potato and applemint salsa 

 
                                            بالنعناع التفاح صلصةوة، خيار مع البطاطس المقرمشنباتي ماكي 

  

40 

Chuka Wakame Maki 
الطحالب ماكي   

Tempura of chuka wakame served with cucumber, mint and 

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

 

60 



 
 

             Hot Kitchen 
 

المطبخ الساخن                    

 

 

Asparagus Kushi 
هليون كوشي ال  

Chargrilled and served with teriyaki sauce 
على الفحم ويقدم مع صلصة الترياكيالمشوي   

 

 

Aubergine 
  باذنجان

Baked with caramelized walnuts and red-miso sauce 
الميزو الحمراء لصةصمطهو مع الجوز المحمص و  

60 

 

Karai Cha Han 
كاراي هان تشا  

 

Japanese fried rice with spicy hakusai (serves 2 per 

portion) 
(لشخصين يكفي)الكرنب الحار  مع مقلي ياباني أرز  

 

88 

 

Yasai Cha Han 
ياساي هان تشا  

 

Japanese fried rice with a selection of seasonal 

vegetables (serves 2 per portion) 
 (لشخصين يكفيالسنوية ) الخضروات مع مقلي ياباني أرز

  

 

88 

 

     Chuka Wakame 

Gomaee 
جوماي وكامي جوكا  

 

Seaweed salad with sesame dressing  
السمسمصلصة  مع البحري لبا الطح سلطة                           

 

45 

 

Green Salad 
خضراء سلطة  

 

With NOZOMI dressing 
صلصة نزوميمع   

 

45 

 

Sautéed Spring Broccoli 
أخضر مقليقنبيط   

 

With fresh ginger spears 
ةالزنجبيل الطازج شرائح يقدم مع  

 

25 

 


