כשר

להזמנות *3870

מרקים

מנות פתיחה וסלטים
חמוצים אסייתים ירקות כבושים בחומץ אורז ושומשום קלוי

14

סלט וואקמה סלט אטריות שעועית ,אצות וואקמה ותלתלי מלפפון
בתחמיץ סויה ,חסה ,ליים ,ג'ינג'ר ובצל ירוק
בתוספת סשימי סלמון צרוב

24
39

סלט פפאיה סלט רחוב תאילנדי עם פפאיה ירוקה ,עגבניות שרי,
גזר ,שעועית ירוקה ,כוסברה ובוטנים כתושים ברוטב צ'ילי,
ליים ולמון גראס .פיקנטי!

29

סלט טקומי שלל חסות ,מלפפונים ,בצל ירוק וסגול ,עגבניות שרי,
עשבי תיבול רעננים ,צ'יפס בטטה קריספי ושברי פקאן ,מתובל ברוטב
ויניגרט נענע לימון
בתוספת נתחי עוף בקרמל פלפלים ויאטנמי

36
44

סלט יאם קאי סלט תאילנדי רענן של עוף קצוץ על אטריות שעועית,
קריספי שאלוט ,בצל ירוק וסגול ,מלפפונים ,נענע ,כוסברה,
בזיל תאילנדי וצ'ילי אדום חריף ברוטב נאם פלה וליים סחוט .פיקנטי!

38

כרובית טמפורה ברוטב צ'ילי קוריאני פיקנטי ,שומשום קלוי וכוסברה

26

ספרינג רול עוף במילוי עוף ,אטריות שעועית ,גזר ,נבטים ובצל ירוק
מוגש בליווי מטבל צ'ילי ,נענע ולמון גראס

18

ספרינג רול ירקות במילוי אטריות שעועית ,גזר ,נבטים ובצל ירוק
מוגש בליווי מטבל צ'ילי ,נענע ולמון גראס

15

גיוזה  4יחידות כיסוני בצק מטוגנים במילוי עוף
מוגש בליווי מטבל סויה ,שומשום ושמן צילי

25

כנפיים בצ'ילי טקומי  8יח׳ עם טבעות בצל בטמפורה,שומשום ובצל ירוק

33

ירקות מוקפצים שעועית ירוקה ,ברוקולי ,פלפלים ,פטריות,
בצל ירוק וסגול .ברוטב סויית פטריות ,שום וג'ינג'ר

26

טקומי הום פרייז קוביות תפו"א פריכות בצ'ילי טקומי ,שומשום ובצל ירוק

19

אורז מאודה

9

אדממה פולי סויה חמים .מוגש עם מלח גס ופלח לימון

23

צ'יפס תפוחי אדמה דקים מטוגנים

19

קריספי בטטה מקלוני בטטה מטוגנים בטמפורה

19

מרק מיסו עם קוביות טופו ,אצות וואקמה ובצל ירוק

18

מרק כתום דלעת ,בטטה וגזר עם קרם קוקוס ,ג'ינג'ר ולמון גראס

29

מרק טום יאם קאי מרק תאילנדי חמוץ חריף עם עוף צלוי,
קרם קוקוס ,צ'ילי ,ליים ,עגבניות שרי ,אטריות ,בצלים,
פטריות וכוסברה .חריף אש!

39

עיסקית
מנת פתיחה /מרק
+
מנה עיקרית עד ₪ 49
)ווק /באנז /רולים מיוחדים(
+
שתייה קלה /בירה בתוספת ₪ 10

מנת פתיחה /מרק
+
מנה עיקרית מעל ₪ 49
)ווק /קומבינציות סושי /רולים מיוחדים(
+
שתייה קלה /בירה בתוספת ₪ 10

מנת פתיחה המסומנת ב-

₪

היא בתוספת תשלום:

)קומבינציית טקומי לא נכללת כלל בעסקיות(

תוספת ₪ 15
תוספת ₪ 10
תוספת ₪ 5
בימים א'-ה' בין השעות  11:30-17:00לא כולל ערבי חג וחג

אטריות WOK

תוספת ₪ 20

אורז WOK

צ'או צ'או נודלס אטריות עם נתחי חלבון סויה /טופו /עוף /בקר ,כרוב ,תרד,
49/54
ג'ינג'ר ,שום ,נבטים ,כוסברה ובצל ירוק ברוטב צ'ילי צ'או צ'או .חריף!
טאקומי ווג'י אטריות עם טופו/נתחי חלבון סויה ,דלעת ,שעועית ,תרד,
גזר ,כרוב ,פטריות ,בצל ירוק  ,נבטים ושום ברוטב סויית פטריות וג'ינג'ר

טוקיו נודלס אטריות עם נתחי עוף ,בקר ואווז מעושן עם כרוב ,גזר,
נבטים ,בצל ירוק ,פטריות ברוטב טריאקי ,ג'ינג'ר ושומשום קלוי

54

לו מיין נודלס אטריות עם נתחי טופו /חלבון סויה /עוף /בקר ,כרוב,
גזר ,נבטים ,פטריות ובצל ירוק בסויית פטריות ,שום וג'ינג'ר

49/54

הויאטנמית נתחי עוף פריכים בקרמל פלפלים ויאטנמי על אטריות אורז
מוקפצות עם כרוב ,תרד ,בצל ירוק וסגול בעיטור מלפפון רענן,
נענע ,כוסברה ,שאלוט ובוטנים

האנוי נתחי טופו /חלבון סויה /נתחי עוף בטמפורה /עוף צלוי ,פלפל אדום
וצהוב ,שעועית ירוקה ,בצל ירוק וסגול ,ברוקולי ואגוזי קשיו ברוטב צ'ילי
ליים ויאטנמי מתקתק .מוגש על מצע של אורז יסמין מאודה

54

44

בנגקוק פאד תאי אטריות אורז עם טופו /נתחי חלבון סויה /נתחי עוף/
סלמון /בקר ,נטיפי ביצה ,נבטים ,כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,פטריות
49/54/58
שברי בוטנים ,כוסברה וליים )ניתן להזמין עם רוטב ללא גלוטן(

הכתומה אטריות עם טופו /נתחי עוף /סלמון /בקר ,עם כרוב ,גזר ,נבטים,
בצל ירוק ופטריות ברוטב קארי אדום ,קרם קוקוס וכוסברה ,פיקנטי!

59
69

₪

54
52/56/58

פאד סי יו אטריות אורז רחבות עם נתחי טופו /חלבון סויה /עוף /בקר,
נטיפי ביצה ,שום ,ג'ינג'ר טרי ,צ'ילי אדום ,בצל ירוק ,שעועית ירוקה,
49/52/56
ברוקולי ,תרד ועשבי תיבול רעננים ברוטב סויה מתוקה ,פיקנטי!
סאטה נודלס אטריות ביצים מוקפצות עם בקר /עוף /טופו ,כרוב ,גזר ,נבטים,
בצל ירוק ופטריות ברוטב בוטנים וקרם קוקוס עם שברי בוטנים קלויים
52/56
ועלי כוסברה מלמעלה

באנז
קריספי צ'יקן באנז שתי לחמניות סיניות מאודות עם נתחי פרגית
בציפוי פריך .בצל ירוק וסגול ,חסה ,כוסברה ,רוטב הוי-סין פיקנטי.
מוגש בליווי הום פרייז ומלפפון כבוש

49

ביף באנז שתי לחמניות סיניות מאודות עם נתחי בקר צלוי ,בצל ירוק וסגול,
חסה ,כוסברה ,רוטב הוי סין פיקנטי .מוגש בליווי הום פרייז ומלפפון כבוש

49

פורטבלו באנז שתי לחמניות סיניות מאודות עם נתחי פורטבלו צלוי ,בצל ירוק
וסגול ,חסה ,כוסברה ,רוטב הוי-סין פיקנטי .מוגש בליווי הום פרייז ומלפפון כבוש

49

פאננג קארי קדירת נתחי טופו /חלבון סויה /עוף /בקר עם שעועית ירוקה,
ברוקולי ,בצל ירוק וסגול ,למון גראס ,כפיר ליים וכוסברה ברוטב
54/58
קארי אדום .מוגש לצד אורז יסמין מאודה
מומבאי סטייל קארי קדידת טופו /חלבון סויה /עוף /בקר עם
כרובית ,תפו"א ,שעועית ירוקה ,בצל ירוק וסגול ,ג'ינג'ר
וכוסברה ברוטב קארי קוקוס צהוב .מוגש לצד אורז יסמין מאודה

54/58

ספייסי קונג פאו נתחי חלבון סויה/טופו /עוף /בקר עם פלפלים חריפים,
פלפל אדום וצהוב ,בצל ירוק וסגול ,פטריות ברוטב סויה ,צ'ילי ושום.
מוגש על מצע של אורז יסמין מאודה ,חריף

52/58

שנגחאי פרייד רייס אורז מוקפץ עם טופו /נתחי חלבון סויה /עוף/
בקר ,נטיפי ביצה ,כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל ירוק ,פטריות ברוטב סויה,
שום ושמן שומשום

49/54

פאד קפאו בשר בקר טרי קצוץ עם צ'ילי אדום ,ג'ינג'ר ,בצל סגול,
למון גראס ,בזיליקום וכוסברה .מוגש על מצע של אורז יסמין מאודה
וביצת עין מטוגנת מעל .פיקנטי! )ניתן להזמין עם רוטב ללא גלוטן(

55

הטבעונית טופו /נתחי חלבון סויה עם דלעת ,בצל ירוק וסגול,
פלפל אדום וצהוב ,ברוקולי ופטריות מוקפצים בסויית פטריות,
שום וג'ינג'ר .מוגש על מצע של אורז יסמין מאודה
)ניתן להזמין עם רוטב ללא גלוטן(

46

טבעוני

ללא גלוטן

הסביבה מכילה גלוטן

חריף 1

חריף 2

חריף 3

תפריט סושי
ניגירי

סשימי

אצבעות אורז עם תוספת מעל 2 ,יח׳

ניגרי אבוקדו
ניגרי טמאגו
ניגרי סלמון
ניגרי סלמון מעושן
ניגרי טונה

14
14
18
20
20

סושי בהרכבה עצמית
מאקי 8 ,יח' רול צר עם אצה בחוץ
צמחוני ירק אחד לבחירה
דג
דג  +ירק
תוספת טיגון
פוטומאקי 5 ,יח' רול רחב עם אצה בחוץ
צמחוני  -שלושה ירקות לבחירה
דג ושני ירקות לבחירה

28
34

אינסייד אאוט 8 ,יח' רול רחב עם אורז בחוץ
צמחוני  -שלושה ירקות לבחירה
דג ושני ירקות לבחירה
אינסייד אאוט במעטפת סלמון במילוי  3ירקות לבחירה

27
33
46

פאנקי רול פריך ולוהט!
רול אינסייד אאוט מטוגן בציפוי טמפורה ופנקו
צמחוני  -שלושה ירקות לבחירה
דג ושני ירקות לבחירה

סשימי סלמון

28

סשימי סלמון צרוב

30

סשימי טונה אדומה

38

סשימי צבעוני  2יח' סשימי סלמון 2 ,יח' סשימי טונה

33

הרולים המיוחדים של טקומי
18
23
25
3

ציפוי לאינסייד אאוט
שומשום קלוי ,שבבי טמפורה ,שבבי בטטה קריספית
מעטפת אבוקדו

נתחי דג נא מובחר 4 ,יח'

2
5

34
39

מרכיבים צמחוניים לבחירה
בטטה ,בצל ירוק ,מלפפון ,אבוקדו ,גזר ,קמפיו ,טמאגו
דגים לבחירה
סלמון ,ספייסי סלמון ,סלמון טמפורה ,טונה ,ספייסי טונה

קומבינציות
קומבינציה צמחונית  8יח' מאקי בטטה קראנץ' 4 ,יח' מאקי אבוקדו,
 4יח' מאקי קמפיו 4 ,יח' ווג'י רול 4 ,יח' קליפורניה

52

סלמון קומבי  8יח' מאקי סלמון קמפיו 4 ,יח' סלמון בטטה 4 ,יח' קריספי
סלמון 4 ,יח' ספייסי סלמון 4 ,יח' סמוקי סלמון

68

ספייסי קומבי  4יח' ספייסי סלמון 4 ,יח' ספייסי טונה 8 ,יח' מאקי
ספייסי סלמון 8 ,יח' קליפורניה

77

ווג'י רול גזר ,מלפפון ,קמפיו ובטטה ,עטוף באבוקדו ) 8יח' (I\O

30

קליפורניה בטטה אינסיידאאוט במילוי בטטה בטמפורה ,אבוקדו
ומלפפון עטוף בשבבי בטטה קריספית ) 8יח' (I\O

30

סמוקי רול אבוקדו ,בטטה וקמפיו במעטפת של
סלמון מעושן ) 8יח' (I\O

45

סלמון אבוקדו קלאסי בציפי שומשום ושבבי טמפורה ) 8יח' (I\O

34

קריספי צ'יקן רול במילוי עוף בטמפורה ,אבוקדו ,קמפיו ובצל ירוק עטוף
בשבבי בטטה ושומשום ) 8יח' (I\O

32

ספייסי סלמון אינסיידאאוט במילוי סלמון נא ,אבוקדו ,בצל ירוק וספייסי
מיונז בציפוי שבבי טמפורה ופלפל צ'ילי ) 8יח' (I\O

37

ספייסי טונה אינסיידאאוט במילוי טונה אדומה ,אבוקדו ,מלפפון ,בצל
ירוק וספייסי מיונז בציפוי שבבי טמפורה ופלפל צ'ילי ) 8יח' (I\O

37

סלמון ווסאבי רול במילוי אבוקדו ,טמגו ומלפפון עטוף בסלמון טרי,
קרם ווסאבי ושבבי בטמפורה ) 8יח' (I\O

44

טונה יוזו רול במילוי אבוקדו ,טמאגו ומלפפון עטוף בטונה אדומה,
קרם יוזו ושבבי טמפורה ) 8יח' (I\O

48

מעטפת סלמון מטוגן אינסיידאאוט במילוי אבוקדו ,בטטה וקמפיו
במעטפת של סלמון בטמפורה ) 8יח' (I\O

45

ריינבו רול אינסיידאאוט במילוי בטטה ,מלפפון וטמאגו במעטפת
צבעונית של אבוקדו ,סלמון נא וטונה אדומה ) 8יח' (I\O

48

אטלנטיק רול במילוי סלמון טמפורה ,מלפפון ובצל ירוק עטוף
באבוקדו ,תלתלי בטטה קריספיים ורוטב טריאקי ) 8יח' (I\O

46

צונאמי אינסיידאאוט במילוי ספייסי טונה ,בטטה בטמפורה ,מלפפון
ואבוקדו במעטפת סלמון צרוב ,נגיעות מיונז ,שבבי בטטה קריספית
וזילוף טריאקי ) 8יח' (I\O

52

קראנץ' קומבי  4יח' קריספי מאקי מלפפון 4 ,יח' קריספי מאקי בטטה,
 4יח' קריספי מאקי סלמון 4 ,יח' קריספי מאקי קמפיו 8 ,יח' פנקו רול,
 6יח' קריספי סלמון

הוריקן אינסיידאאוט במילוי סלמון צלוי ,מלפפון ,אבוקדו ,בצל ירוק ,במעטפת
סלמון צרוב ,נגיעות מיונז ,שבבי טמפורה וזילוף טריאקי ) 8יח' (I\O

51

88

ספיישל טקומי  3יח' ניגירי צבעוני 8 ,יח' מאקי מלפפון 4 ,יח' הוריקן,
 4יח' צונאמי רול 4 ,יח' ווג'י רול 4 ,יח' סמוקי רול 5 ,יח' פוטומאקי
במילוי סלמון ,אבוקדו ובטטה

מורדו רול אנייסדאוט במילוי של סלמון ,מלפפון ,בטטה וספייסי מיונז,
במעטפת כפולה של טונה אדומה ואבוקדו עם נגיעות מיונז,
שבבי טמפורה וזילוף טריאקי ) 8יח' (I\O

51

132

ווג'י קראנץ פוטומאקי )רחב עם אצה בחוץ( צמחוני במילוי בטטה,
מלפפון ואבוקדו מטוגן בטמפורה ) 6יח' (I\O

32

טונה קראנץ פוטומאקי במילוי טונה אדומה ,אבוקדו ,מלפפון ובטטה,
מטוגן בטמפורה ) 6יח' (I\O

39

סלמון דאבל קראנץ פוטומאקי ,אבוקדו ,בטטה וסלמון ,מטוגן
בטמפורה ) 6יח' (I\O

39

סנדוויץ׳ סושי

חדש!

ווג׳י סנדוויץ׳ במילוי אבוקדו ובטטה בטמפורה בציפוי שבבי בטטה
ושומשום קלוי

36

קיוטו סנדוויץ׳ במילוי סלמון ,אבוקדו ובטטה בטמפורה במעטפת שבבי
טמפורה ושומשום קלוי

42

שתייה קלה

מנות ילדים

בירות

נתחי עוף בפנקו עם אורז מאודה /הום פרייז /צ׳יפס

35

קוקה קולה /קולה זירו

11

סינגה  330מ״ל

22

נודלס עוף בטריאקי עם כרוב וגזר

35

ספרייט /זירו ספרייט

11

ווינשטפן  330מ״ל

24

קידס קומבו  8יח' סלמון בטמפורה בטטה ואבוקדו,
 8יח' מאקי אבוקדו

35

פריגת ענבים /תפוזים/
אשכוליות /לימונענע

11

קרלסברג  330מ״ל

20

סיידר תפוחים צלול

13

טובורג  330מ״ל

22

מים בטעמים

11

מים מינרלים

10

פנקוטה קוקוס פנקוטה על בסיס קרם קוקוס עם סלט פירות העונה,
רוטב מנגו וצ'יפס קוקוס

מאלטי

11

29

פיוזטי

11

קוסמיקס שוקולד מוס שוקולד עם בראוניז וקרם קרמל אגוזים

29

סודה תאילנדית

11

קינוחים

LET’S TAKE A WOK

טבעוני

ללא גלוטן

הסביבה מכילה גלוטן

חריף 1

חריף 2

חריף 3

