
מרקים

מנות מהווק

מיסו                                                                                                                                                                                          23
מרק יפני עם אצות וואקמה, בצל ירוק וטופו / שיטאקי                                                                                                                                     

אגאדשי טופו                                                                                                                                                                             36 
מרק יפני עם קוביות טופו פריך, פטריות שיטאקי, צנון, בצל ירוק ואצות נורי                                                                                                                                 

מרק וונטון                                                                                                                                                                                38 
מרק עוף צח עם כיסוני וונטון במילוי עוף ובצל ירוק

מרק טום יאם                                                                                                                                                                 43 / 49 / 59
מרק תאילנדי עשיר עם טופו / עוף / פירות ים, אטריות אורז, חלב קוקוס, פטריות, ירקות, כוסברה וליים

פאד תאי                                                                                                                                                                           52 / 64 
אטריות אורז עם נתחי עוף / פירות ים, ביצה טרופה, בצל ירוק, בצל לבן, גזר, נבטים ובוטנים                                                                                                   

מאלזיאן פיק                                                                                                                                                                             52
אטריות ביצים עם נתחי עוף, ברוטב קוקוס פסטו, ברוקולי, פלפל ירוק, בצל ובוטנים                                                                                                                        

ספייסי נודלס                                                                                                                                                                             58 
אטריות ביצים עם נתחי עוף, שרימפס ואווז מעושן ברוטב סויה, פלפל אדום, גזר, בצל, צ׳ילי חריף ובצל שאלוט מטוגן 

צ׳יקן סאטה                                                                                                                                                                                52
אטריות ביצים עם נתחי עוף, ברוטב קוקוס חמאת בוטנים, בצל, בצל ירוק ,כרוב, כוסברה ובוטנים

קארי נודלס                                                                                                                                                                               54 
אטריות ביצים עם נתחי עוף, ברוטב קוקוס קארי צהוב, שעועית ירוקה, פטריות תרד ובוטנים

טוקיו נודלס                                                                                                                                                                               58
אטריות ביצים עם נתחי פילה בקר, ברוטב צ׳ילי מיסו מתוק חריף, כרוב, גזר, בצל ונבטים                                                                                             

קשיו צ׳יקן                                                                                                                                                                                 56
נתחי עוף קריספי ברוטב חמוץ חריף, בצל ירוק, פלפל אדום, ג׳ינג׳ר טרי, צ׳ילי חריף ואגוזי קשיו. בתוספת אורז מאודה

ראשונות

לחם נאן                                                                                                                                                                                   29           
פיתה הודית עם יוגורט חצילים קלויים, יוגורט נענע וצ׳אטני עגבניות

סלט פאפיה חריף                                                                                                                                                                             36
פאפיה, גזר, עגבניות שרי, נענע, בוטנים וצ׳ילי חריף

סלט אצות וסלמון                                                                                                                                                                      38 
אצות וואקמה, מלפפון, גזר, צנון וקוביות סלמון נא                                                                                           

סלט כרובית                                                                                                                                                                                   36 
כרובית קצוצה, אורגולה, פטרוזיליה, שמיר ואגוזי מלך                                                                                       

גיוזה                                                                                                                                                                                         34  
כיסונים מאודים וצרובים, במילוי: עוף / ירקות כתומים

וונטון מטוגן                                                                                                                                                                              32
כיסונים מטוגנים במילוי עוף

סמוסה                                                                                                                                                                                       32
כיסונים הודים מטוגנים ממולאים בתפו״א

סביצ׳ה דניס                                                                                                                                                                              47   
דניס, צנון, עלי מיקרו, טבעות צ׳ילי חריף ומלח גס                                                                                           

פנקו שרימפס                                                                                                                                                                                   42 
שרימפס בציפוי טמפורה ושבבי פנקו                                                                                       
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עיקריות

סלט בריאות                                                                                                                                                                                     47 
כרוב אדום, גזר, צנונית, נבטים, בצל סגול, עשבי תיבול, חמוציות, תפוז טרי ופקאן סיני                                                                                                                       

סלט פירות ים                                                                                                                                                                             63
שרימפס וקלמרי ברוטב פיקנטי עם אטריות שעועית דקות, פטריות, עגבניות שרי, צנונית וסלרי                                                                                                                          

פנקו שניצל                                                                                                                                                                               52  
פרוסות חזה עוף מצופים בטמפורה ושבבי פנקו. תוספת לבחירה

בורגר ביג אין ג׳פאן                                                                                                                                                                   58 
2 יח׳ של המבורגר בקר בלחמנית באן מאודה, עם ארוגולה ופטריות שיטאקי כבושות. תוספת לבחירה

קריספי צ׳יקן                                                                                                                                                                                    56
2 יח׳ של קריספי צ'יקן בלחמנית באן מאודה עם קולסלואו, עגבנייה ומלפפון חמוץ. תוספת לבחירה                                                                                                                  

פרגית מומביי                                                                                                                                                                              63
שיפוד פרגית בתערובת תבלינים, מוגש עם יוגורט חצילים, יוגורט נענע וטחינה עמבה. תוספת לבחירה                                                                                                                 

ספריבס מעושן                                                                                                                                                                             97
צלעות בשר לבן מעושנות )400 גר׳(, קולסלאו, בצל שאלוט מטוגן ומלפפון חמוץ. תוספת לבחירה

באטר שרימפס                                                                                                                                                                          78 
שרימפס בחלב קוקוס, יין וחמאה, עם תרד, בצל ירוק ולמון גראס. תוספת אורז מאודה

מיקס פירות ים                                                                                                                                                                           67
קלמרי ושרימפס מטוגנים בציפוי פריך

סלמון מיסו                                                                                                                                                                                   89  
פילה סלמון צלוי על הגריל עם רוטב מיסו מתקתק ותרד. תוספת אורז מאודה

תוספות 
אורז מאודה / צ׳יפס כפרי / סלט בריאות קטן / סלט קולסלאו / סלט קימצ׳י

פאד קפאו                                                                                                                                                                                  56
בשר בקר קצוץ, בזיליקום, בצל, גזר וצ׳ילי חריף. בתוספת אורז מאודה וביצת עין 

פרייד רייס                                                                                                                                                                                  52
אורז מטוגן, עם נתחי עוף ואווז מעושן ברוטב סויה קלאסית, ביצה טרופה, כרוב, גזר ובצל   

בקר נאסובי                                                                                                                                                                                 62 
נתחי פילה בקר ברוטב טריאקי, ג׳ינג׳ר ושום, שעועית ירוקה, בצל וחצילים. בתוספת אורז מאודה 

פרגית בטטה                                                                                                                                                                               59 
נתחי פרגית, ברוטב קוקוס קארי צהוב, קוביות בטטה, בצל, אפונה, תרד, כוסברה ובוטנים. בתוספת אורז מאודה                                                                                                 

גרין קארי ביף                                                                                                                                                                             63 
בשר בקר ״מפורק״ בצליה ארוכה עם ירקות שורש וחצילים, ברוטב קוקוס קארי ירוק וכוסברה. בתוספת אורז מאודה

מנה חריפה     מנה פיקנטיתלמנות צמחוניות וטבעוניות יש לשאול את המלצר/ית
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משקאות קלים
משקאות מוגזים                                                                            13

תפוזים / לימונדה / תפוחים                                                              13

פיוז טי אפרסק                                                                                  13

ענבים                                                                                       13

בירות
מהחבית

טובורג )דנמרק(                                                                        29/24

ווינשטפן )גרמניה(                                                                        32/28

מהבקבוק

סינגה )תאילנד(                                                                           26

מים מינרלים                                                                                13

סודה                                                                                              10

פררלה מוגז עדין 750 מ״ל                                                                 21 

לימונענע גרוס                                                                                19 

OYAMAA
THE ART OF ASIAN KITCHEN
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מאקי )6 יח'(

אבוקדו וטאמאגו                                                           21

בטטה ובצל ירוק                                                          19

סלמון ואבוקדו                                                            25

סלמון סקין ואבוקדו                                                     25

ספייסי טונה ומלפפון                                                   26

דניס ובצל ירוק                                                            27

שרימפס ועירית                                                           29

טונה אדומה ואבוקדו                                                   29

I/O  מאקי אינסייד אוט )8 יח'(

טאמאגו ושיטאקי בציפוי שבבי פנקו                                           28 

בטטה ובצל ירוק בציפוי שומשום שחור                                         26

סלמון סקין, אספרגוס ואבוקדו                                           36

סלמון ואבוקדו בציפוי שומשום שחור                                            35

ספייסי טונה, מלפפון ועירית בציפוי אבוקדו                              34

שרימפס טמפורה, אבוקדו ושיטאקי בציפוי שומשום שחור  36

שרימפס, אבוקדו וקאנפיו בציפוי שבבי פנקו                              36

טונה, אבוקדו וגזר בציפוי שומשום שחור                                      36

דניס, אבוקדו וקאנפיו בציפוי שבבי פנקו                                        34

סלמון אפוי, מלפפון וגזר בציפוי שבבי בטטה                              33

אונגי, קאנפיו ומלפפון בציפוי אבוקדו                                       49
 

סנדביץ׳ סושי )4 יח'(                                                        

טאמאגו, שיטאקי ואושינקו בציפוי שבבי טמפורה                              34

סלמון ואבוקדו, בציפוי שומשום שחור                                         38

סלמון סקין, בצל ירוק ואבוקדו                                          36

דניס, אבוקדו ושיטאקי בציפוי שומשום שחור                                        38

ספייסי טונה ואבוקדו בציפוי שבבי טמפורה                                 41

ניגירי )3 יח'(

23 אבוקדו                    

טאמאגו                                                                              23

26 סלמון                                                                   

דניס                                                               26

טונה אדומה                                                                   32

שרימפס                                                                            32

אונגי                                                                             38
  

סשימי דק / עבה  

סלמון                                                                              36

38 דניס                                                               

טונה אדומה                                                                      39
 

קונוס )1 יח'(

סלמון, בצל ירוק, אבוקדו ומיונז יפני                                                  29

שרימפס טמפורה, מלפפון ואבוקדו                                            32

ספייסי טונה, טאמאגו וקאנפיו                                                                29

סלמון מעושן, גבינת שמנת, עירית ומלפפון                                  32                                         

שרימפס טמפורה, סלמון ואבוקדו                                       32

רולים מומלצים

SUSHI  MENU
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רולים מיוחדים )8 יח'(

קומבינציות

42 פילדלפיה                                                   
סלמון מעושן, גבינת שמנת, 

עירית ואספרגוס, במעטפת אבוקדו

וואג׳י רול                                                                                      39        
בטטה, עירית, קאנפיו, אבוקדו, שבבי פנקו, 

במעטפת שומשום שחור וטאריקי

 42 קשת                                          
מלפפון, גזר, אבוקדו, במעטפת מיקס דגים ואבוקדו                                                                                           

סמוקינג רול                                                            44 
סלמון, גבינת שמנת, עירית ומלפפון, 

במעטפת סלמון מעושן                                                                                       

פרייד סלמון                                                                   42
סלמון אפוי, אבוקדו ועירית, במעטפת סלמון בציפוי פנקו

קריספי שומשום                                                         42
פוטומאקי )4 יח'(, דניס, סלמון, טונה אדומה, 

ושיטאקי במעטפת שומשום מטוגן

ספיישל סלמון                                                               43
סלמון סקין, אבוקדו ומלפפון, במעטפת סלמון, 

מיונז יפני ושבבי פנקו

סלמון פנקו                                                                    42 
סלמון, סלמון סקין, בטטה בטמפורה, אבוקדו 

ובצל ירוק, במעטפת פנקו פריך                                                                                           

74 יח'(                            24( צימחונית  פרש  וואג׳י 
8 יח' מאקי I/O טאמאגו, שיטאקי בציפוי אבוקדו

4 יח' מאקי I/O טאמאגו וקאנפיו בציפוי שומשום שחור
4 יח' מאקי I/O אבוקדו ובצל ירוק בציפוי שומשום שחור

4 יח' מאקי I/O שיטאקי בציפוי שבבי פנקו
4 יח' מאקי I/O מלפפון וקאנפיו בציפוי שבבי פנקו

79 יח'(                             22( קריספי  טמפורה 
6 יח' מאקי סלמון סקין בשיפוד טמפורה 
4 יח' מאקי I/O בטטה טמפורה ומלפפון 

4 יח' מאקי I/O שרימפס טמפורה ואבוקדו
4 יח' מאקי I/O אספרגוס, אבוקדו ומלפפון 

4 יח' מאקי I/O סלמון טמפורה ואבוקדו

דגים )20 יח'(                                                            87
4 יח' מאקי I/O סלמון, אבוקדו ובצל ירוק בציפוי שבבי פנקו

4 יח' מאקי I/O ספייסי טונה ואבוקדו, בציפוי שבבי פנקו
4 יח' מאקי I/O סלמון אפוי ומלפפון בציפוי סלמון

4 יח' מאקי I/O דניס ואושינקו בציפוי אבוקדו
4 יח' פוטומאקי טונה אדומה, טאמאגו ומלפפון

סשימי ניגרי )10 יח'(                                                    89   
2 יח' סשימי טונה אדומה 

2 יח' סשימי סלמון 
2 יח' סשימי דניס 

1 יח' ניגירי טונה אדומה 
1 יח' ניגירי סלמון 

1 יח' ניגירי דניס
1 יח' ניגירי שרימפס

אינסייד-אווט קומביניישן זוגית )32 יח׳(                              134   
4 יח׳ מאקי I/O סלמון ואבוקדו במעטפת אבוקדו 

4 יח׳ מאקי I/O סלמון אפוי ומלפפון במעטפת סלמון
4 יח׳ מאקי I/O שרימפס טמפורה, אבוקדו ובצל ירוק במעטפת 

שומשום שחור 
4 יח׳ מאקי I/O דניס, מלפפון ובצל ירוק

4 יח׳ מאקי I/O טאמאגו ושיטאקי, בציפוי שומשום שחור
4 יח׳ מאקי I/O אבוקדו ומלפפון 

4 יח׳ מאקי I/O סלמון ובטטה, בציפוי שבבי פנקו
4 יח׳ מאקי I/O טונה אדומה, אבוקדו ומלפפון בציפוי שבבי פנקו

   169 פיש סלקשיין זוגית )24 יח'(                                   
4 יח' פוטומאקי סלמון וסלמון סקין 

4 יח' מאקי I/O ספייסי טונה וטונה אדומה בציפוי שבבי פנקו
4 יח' מאקי I/O סלמון ואבוקדו בציפוי שבבי פנקו

4 יח' סנדוויץ ספייסי טונה ואבוקדו בציפוי שומשום שחור
2 יח' סשימי טונה אדומה 

2 יח' סשימי סלמון 
2 יח' ניגירי דניס 
2 יח' ניגירי טונה

   197 יח'(                        זוגית )50  בסט קאפל סלקשיין 
8 יח' מאקי I/O טונה אדומה ואבוקדו בציפוי שבבי פנקו

8 יח' מאקי I/O  סלמון, עירית וגבינת שמנת, בציפוי שומשום וסלמון
8 יח' מאקי I/O סלמון מלפפון במעטפת אבוקדו, מיונז יפני וטוביקו 
8 יח' מאקי I/O סלמון אפוי, קאנפיו ומלפפון בציפוי שומשום שחור

8 יח' מאקי I/O שרימפס טמפורה, אבוקדו ומיונז יפני בציפוי טוביקו
6 יח' מאקי דניס טמפורה 

2 ניגירי סלמון 
2 ניגירי דניס 

שרימפס טמפורה רול                                                43 
שרימפס בטמפורה, אבוקדו במעטפת סלמון, 

מיונז יפני ושבבי בטטה

42 ספיישל דרגון                                                    
ספייסי טונה, אבוקדו, פלח לימון 

וקרם וואסבי, במעטפת אבוקדו מיונז יפני וטוביקו

46 רול                                                    מיקס 
טונה אדומה, סלמון, מלפפון, עירית 

וקרם וואסבי במעטפת אבוקדו וקאוויר סלמון

47 טאקה פיקנטי                                                 
ספייסי טונה, מלפפון ואבוקדו במעטפת טונה אדומה, 

מיונז יפני וטוביקו

 59 ספיישל אונגי                                                
שרימפס בטמפורה, אספרגוס ואבוקדו, במעטפת צלופח 

מבושל בטאריקי, מיונז יפני וטוביקו                                                                                          

 47 קריזי רול                                                           
סלמון, אבוקדו, גבינת שמנת ובצל ירוק, במעטפת 

של סלמון צרוב, מיונז יפני וטוביקו

47 רוק שרימפס                                                    
ספייסי טונה ואבוקדו, עטוף בשומשום שחור 

ומעל פופקורן שרימפס                                                                                       
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