SUSHI WEEKEND at The Restaurant for AED 150 per person
Every Friday and Saturday from 1PM to 5PM
Starter
شوربه الميزو

Miso Soup
miso stock with spring onions, boiled egg, noodles, sliced beef, tofu, beans sprouts

 براعم الفاصولياء, التوفو, شرائح لحم البقر,  البيض المسلوق,  البصل االخضر, مرق الميزو
او

OR

الرامن

Ramen

ramen chicken broth with nuri sheets, shitake mushroom, boiled eggs, noodles, sliced chicken breast,
bean sprouts, bok choy
 الكرنب الصيني,  براعم الفاصولياء,  شرائح صدر الدجاج,  البيض المسلوق,  فطر الشيتاكي,  مع رقائق الطحالب اللبحريه, مرقه الدجاج
Salad
سلطة البابايا

Papaya Salad
green papaya salad with julienne carrot in fish sauce marination with steamed shrimps

بابايا خضراء مع شرائح الجزر و الروبيان بتتبيله صلصه السمك
و

AND

سلطة الخض اروات الورقيه االسويه اليانعه

Mixed Green Salad

asian mixed lettuce with yellow & red cherry tomato, cucumber in sherry vinegar dressing
اخساس اسويه متنوعه يانعه مع الطماطم الكرزيه الحمراء و الصفراء و الخيار متبله بخل الكرز االحمر
و

AND

طمبورا

Tempura
shrimps, carrot, celery stick, red capsicum with sweet chili sauce and tempura sauce

 الفلفل االحمر الحلو تقدم مع صلصه الحاره الحلوه و صلصة الطمبو ار,  اعواد الكرفس, روبيان
The Sushi Platter
Tempura Maki
Spicy Tuna Maki

لفائف الروبيان طمبورا
لفائف التونا الحاره

California Maki

)لفائف الكالفورنيا (السرطعون

Vegetable Maki

لفائف الخضار

Mango, Asparagus and Cheese with Cured Salmon Maki لفائف المانجو و الهليون بلجبنه و السلمون المجفف بالشمندر

Avocado Cream Cheese Hosomaki

لفائف االفوكادم و جبنة الكريم

Carrot, Cucumber Cream Cheese Hosomaki

لفائف الخيار و الجزر بالجبنه

Tuna Sashimi
Salmon Sashimi
Shrimp Nigiri

شرائح التونا مع بهارات التوغوراشي
شرائح السالمون
لقيمات الروبيان الملفوف

Dessert
Lemon Grass and Coconut Sorbet
OR

مثلجات عشب اللليمون و جوز الهند
او

Lemon and Lime Cheesecake with Vanilla Sauce

الليمون االصفر و االخضر كعكه الجبن بصوص الفانيليا

All prices are inclusive of taxes and service charge.

.جميع األسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة

