מינה קטנה
סמוסה | 39

 3כיסוני קמח במילוי תפו״א ,אפונה ,זרעי חרדל שחור,
מוגש עם צ׳אטני מנגו ,צ'אטני כוסברה ועגבניות
בזיליקום

סום טאם | 44

סלט פפאיה ירוקה ,עגבניות שרי ,שעועית ירוקה
וכוסברה ברוטב ליים ורוטב דגים ,בוטנים ,צ'ילי טרי
וקרופוקים

סלט שיקוקו | 42

עלים ירוקים ,חמציץ ,בצל סגול ,שרי צבעוני ,צנונית,
אפונת וואסבי ,בצל מטוגן ורוטב דבש ,שמן זית ויוזו

נאמס ויאטנמי | 48

 3דפי אורז קריספיים במילוי פרגית ועשבי תיבול ,חסה ועשבים
טריים ,רוטב תמרהינדי (ניתן להוסיף יחידה נוספת ב 10 -ש"ח)

כרובית טנדורי | 52

פרחי כרובית אפויים ברוטב קארי ,חלב קוקוס ,תבלינים
הודיים ,עשבי תיבול וצ'ילי .מוגש עם נאן .מומלץ להוסיף
 10ש"ח)
אורז ((10

גאלי באפ | 41

 4כיסונים קריספיים במילוי בקר ,במבו שוט ,אפונה,
שמנת פלפלת תאילנדי ,צ‘ילי ובוטנים פיקנטיים

סאפה מרקט | 44/46
טופו/עוף ,אטריות שעועית ,מלפפון ,נבטים ,גזר ,כוסברה,
רוטב בוטנים ,רוטב מלפפונים ,רוטב דגים ,שאלוט,
בזיליקום ונענע

שרימפס טוגרשי | 47
שרימפס קריספי עטוף בפצפוצי אורז ,טוגרשי ,איולי
צ'ילי ורצועות מלפפון

מלאיי כופתא | 47

 4כופתאות תפו“א מטוגנות במילוי גבינת פניר ,צימוקים,
צ'ילי ומומביי ספייס .ברוטב עגבניות חמצמץ כוסברה
ושקדים קלויים

דים סאם
באנז חציל | 41

 2לחמניות מאודות עם חסה ,חציל מטוגן ,משחת שומשום,
בצל קריספי ,כוסברה ,מלפפון חמוץ וטבעות צ'ילי

באנז פרגית | 46

 2לחמניות מאודות עם פרגית במרינדה קוריאנית ,עלי
חסה ,מיונז קוריאני ופרוסות צ'ילי

באנז בקר | 46

 2לחמניות מאודות עם בקר בבישול ארוך ברוטב
מתקתק ,עלי חסה ,משחת שומשום ,זסאי וקימצ'י

יאמאגוצ'י דאמפלינג | 42

 3כיסוני בצק במילוי עוף ,מאודים וצרובים ברוטב צ'ילי
ושום קריספי וסלסת בצל ירוק

וון טון קון ויט | 44

 3וון טון קריספיים במילוי בשר ברווז בבישול ארוך,
בתיבול אסייתי עדין .מוגש עם רוטב צ'אוצ'או ואפרסמון

גיוזה שיטאקי | 42
 4כופתאות מאודות במילוי פטריות שיטאקי ,קרם דאשי
וכמהין

באנז שרימפס | 47

 2לחמניות מאודות עם שרימפס ללא זנב ,חסה ,משחת
שומשום ,גוג'ג'אנג וריבת בצל

מרקים
דאל מנגלור | 37

גומטנג | 59/59/62

מרק עדשים עם תפו"א ,גזר ,בצל וקשיו בתיבול מנגלור,
יוגורט ,כוסברה ופאפאדם

מרק על בסיס ציר עוף בתיבול אסייתי עדין ,עגבניות
שרופות מקולפות ,בוקצ׳וי ,פטריות שמפיניון ,בצל לבן
ואטריות אורז טריות עם פרגית/בקר/קריספי שרימפס

טום יאם | 44/45/49
מרק טופו/עוף/פירות ים תאילנדי על בסיס חלב קוקוס
וקארי אדום ,חמצמץ פיקנטי ,שרי ,פטריות ,בצל וכוסברה

מינה גדולה
אורז
ביבימבאפ | 72

מינה תאי אדום | 66 / 68 / 69

טופו/בקר טחון בתיבול פיקנטי על אורז לבן ,גזר ,תרד,
נבטים ,פטריות ,אצות ואקמה ,ביצת עין וקימצ'י

טופו/עוף/בקר בבישול ארוך ,עגבניות שרי ,חציל ,במבו שוט
ושעועית ירוקה ,ברוטב חלב קוקוס וקארי אדום ואורז לבן

פילה טומיי | 69
נתחוני בקר מוקפצים ,נבטים ,תרד צעיר ,פטריות ,רוטב
צדפות ,אורז לבן ,קימצ'י ושומשום

גרין קארי | 67/69
טופו/עוף ,ברוקולי ,תרד ואפונה ,חלב קוקוס ,קארי ירוק ואורז לבן

קארי גואה | 67/ 69

פרייד רייס קוואסן | 59
אורז מוקפץ עם טופו/עוף ,נבטים ,בצל ,גזר ,בצל ירוק,
אפונה ופטריות ברוטב תאי סטייל

פאד קפאו | 67
בקר טחון ,בצל ,שום ,עשבי תיבול ,ברוטב סויה עם צ'ילי
ובזיליקום עם אורז לבן וביצת עין

טופו/עוף ,עדשים ,בצל ,אפונה וקשיו ברוטב חלב קוקוס
וקארי צהוב ,כוסברה ,מנגו פיקל ואורז לבן

נודלס
סייגון ביף נודלס | 69

פאד תאי | 57/64/69

אטריות אודון מוקפצות עם בקר בבישול ארוך ,בצל לבן,
תרד ,בוקצ'וי ובצל ירוק ,קשיו ,כוסברה ונבטים ברוטב סויה
וקרמל ויאטנמי

אטריות אורז טריות עם טופו/עוף/שרימפס ,גזר ,נבטים,
ביצה ,בוטנים וכוסברה ברוטב תאילנדי מתקתק

הוצ'ימין נודלס | 64/67/69
אטריות ביצים ,טופו/עוף/פירות ים ברוטב חלב קוקוס וקארי
אדום ,אפונה ,בזיליקום ,שעועית ירוקה ,במבו שוט וצ'ילי

נונג נודלס | 67/ 69
אטריות ביצים ,עוף/שרימפס ,אווז מעושן ,כרישה ,בצל ירוק,
תרד ,שעועית ירוקה ,נבטים ובוטנים ברוטב סויה ושמן שומשום

צ‘ילי רייס נודלס | 64/66/ 68/69
אטריות אורז רחבות טריות ,טופו/עוף/בקר/שרימפס ,שום,
ג‘ינג‘ר ,בוקצ'וי וברוקולי ברוטב סויה ,צ'ילי טרי וצ'ילי יבש

ברוקולי ביף | 64
אטריות אורז טריות ,נתחוני בקר ,בצל סגול ,ברוקולי,
ג'ינג'יר ,שום ובצל ירוק ברוטב צדפות וציר בקר

שיטאקי אודון | 62/66/69
אטריות אודון עם טופו/עוף/בקר ,פטריות שיטאקי,
שמפיניון ,פורטובלו ,ברוקולי ,בצל ירוק ,סויה ומירין

טנדורי
בומביי באטר צ'יקן | 79

צ'יקן טיקה | 79

שיפודי פרגית ביוגורט וקשיו ,מומביי ספייס ,ארוגולה ,כוסברה
ובצל סגול ,מוגש עם נאן ,אורז לבן ,צ'ילי ,צ'אטני לימון,
צ'אטני תמרהינדי וצ'אטני נענע

פרגית צלויה בתנור אבן ברוטב יוגורט ועגבניות ,כלכותה
ספייס ,בצל כבוש ,נענע ,כוסברה ,נאן ואורז לבן

אפשרות למנה ללא גלוטן

אפשרות למנה טבעונית

פיקנטי

*במידה וישנה רגישות/אלרגיה לחומרי גלם מסוימים -אנא פנו למוקד ההזמנות שלנו לביצוע הזמנה טלפונית (בריאותכם חשובה לנו!)
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מהמזרח הרחוק אליכם עד הבית
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הארבעה ,17
עכשיו המשלוחים שלנו באזורי חלוקה נוספים!
הזמנת מינימום ודמי משלוח בהתאם לאזורי החלוקה

SUSHI

דאבל בטטה רול | 38

אבי טמפורה | 44

פרש רול | 44

בטטה טמפורה ,אבוקדו ,קנפיו,
במעטפת אבוקדו ,שבבי בטטה
ורוטב צ׳ילי

קריספי שרימפס ,בצל ירוק ,קנפיו,
אבוקדו ,בציפוי טוביקו ושומשום שחור

סלמון ,קרם פרש ,בצל ירוק ומלפפון
במעטפת נענע ושבבי בטטה

| 46

רול חציל | 42

שיטאקי טונה | 52

סלמון מאודה ברוטב מתוק פיקנטי,
אבוקדו ,בצל קריספי וגרידת לימון

אבוקדו ,קאנפיו וגזר עטוף בחציל
בטמפורה עם רוטב מיסו ,שומשום
ועירית

ווג'י רול פוטומאקי | 36
מלפפון ,קנפיו ,גזר ,בצל ירוק,
טמאגו ואבוקדו ,עטוף בדף סויה

סאקה אבוקדו | 39
סלמון ואבוקדו בציפוי שבבי
טמפורה ושומשום

סאקה יאקי | 46

ריינבאו | 48

סלמון ,שיטאקי ,אבוקדו ובצל ירוק.
רול מטוגן בציפוי טמפורה

רול ירקות במעטפת טונה ,סלמון,
שרימפס ודג בס

נגויה רול | 44

סאקה וואסבי | 44

רול בטמפורה סלק ופנקו ,אושינקו,
סלמון ,אבוקדו ,עירית ואיולי יוזו

מלפפון ,אבוקדו וטמאגו בציפוי
סלמון צרוב מעוטר באיולי וואסבי,
שבבי טמפורה ובטטה סגולה

רול דג בס ,אבוקדו ,מלפפון,
אספרגוס וצנונית ,עטוף בחסה
ורוטב פונזו

מיאגי | 54

גרין סוזוקי | 44

סלמון גריל | 39

שיטאקי ,טמאגו ,מלפפון ,בצל ירוק,
מעטפת טונה וסלסה מלפפון

סלמון טמפורה ,אושינקו ומלפפון,
עטוף בדג בס ומונג בין

סלמון אפוי ,אבוקדו ומלפפון עטוף
בבטטה

סאקה טוגרשי | 47

סאן שיין | 51

סלמון ,אבוקדו ,מלפפון וקרם פרש
בציפוי שבבי בטטה סגולה

סלמון סקין ,בצל ירוק אספרגוס
ואבוקדו עטוף בסלמון צרוב
וקרם טוגרשי

סלמון ,אבוקדו ואספרגוס עטוף באצת
נורי וסלמון מטוגנים בטמפורה

NIGIRI

MAKI

SASHIMI

טמאגו  /אבוקדו | 18
סלמון  /דג בס | 21
שרימפס  /טונה | 24

טמאגו  /אבוקדו  /מלפפון  /בטטה | 18
סלמון  /דג בס | 24
שרימפס  /טונה | 28

סלמון  /דג בס | 39
טונה | 47

רול סגול | 47

COMBO
קומבו ווג'י |  14יח' | 57

קומבו מינה |  18יח' | 99

 8יח' מאקי אבוקדו טמפורה · 4
יח' פוטומאקי ספיישל ווג'י ·  1יח'
ניגירי אבוקדו · 1יח' ניגירי טמאגו

 8יח' ריינבאו ·  4יח' סלמון גריל
 4יח' סאקה אבוקדו ·  1יח' ניגירי
טמאגו ·  1יח' ניגירי דג בס

קומבו טומיי |  24יח' | 109

קומבו שיבויה |  16יח' | 79

·  4יח' סאקה
 4יח'
וואסבי ·  8יח' גרין סוזוקי ·  8יח'
מאקי אבוקדו בטמפורה

 4יח' סאקה טוגרשי ·  4יח' שיטאקי
טונה ·  8יח' מאקי שרימפס טמפורה

הקוקטיילים שלנו

*חצי מגש צמחוני וחצי מגש דגים
תוספת למגש שכולו דגים ₪ 30/40 -

*מכירת אלכוהול מותרת למי שמלאו לו  18בלבד .בהצגת תעודת זהות

| 19

| 19
ג'ין בתיבול אסייתי ,בזיליקום תאילנדי,
סירופ פסיפלורה וליים סחוט

מגשי סושי
מגש קטן |  9רולים | 380
מגש גדול |  12רולים | 450

וודקה מתובלת בהדרים ,קמפרי,
סירופ מנגו וליים סחוט

סנגרייה אסייתית | 24
יין אדום ,ליקר פרח
הסמבוק ,ג'ינג'יר ,קינמון,
לימון ותפוזים

מינה לילדים
שניצלונים מצופים בפאנקו | 42

נודלס ילדים | 42

פרייד רייס | 42

עם אורז לבן

אטריות ביצים עם עוף/טופו ברוטב
סויה מתקתק

אורז מוקפץ עם ירקות
ועוף/טופו ברוטב מתקתק

קינוחי מינה
בננה לוטי | 39

פבלובה | 44

קרפ במילוי בננה מקורמלת ברוטב
טופי וחלב מרוכז

מרנג נוגט ,מוס מסקרפונה ,פרי
העונה ,קולי פירות יער ,קראמבל
שוקולד ואבקת סוכר

נשיקה אסייתית | 42
קרם מסקרפונה עם שבבי מרנג
ואגוזי לוז ,בליווי סלט פירות אסייתי

מתלבטים לגבי אחת המנות?
תוכלו להכנס לאינסטגרם שלנו @Minna_tomei :ולראות תמונות של מגוון המנות שבתפריט
אפשרות למנה ללא גלוטן

אפשרות למנה טבעונית

פיקנטי

*במידה וישנה רגישות/אלרגיה לחומרי גלם מסוימים -אנא פנו למוקד ההזמנות שלנו לביצוע הזמנה טלפונית (בריאותכם חשובה לנו!)

