SUSHI & SASHIMI
סושי ,סשימי וטאטאקי

ספייסי טונה 52 // NEXTDOOR
ספייסי טונה ,מיונז טוגארשי ,מלפפון ,בצל ירוק ,צ׳ילי ,טוביקו ורוטב סויה-מירין
 5( 55 // ROCK&ROLיח׳)
רול חם ופריך של סלמון וטונה אדומה על רוטב שומשום שחור וואסבי
54 // SEXY FISH
ספייסי לברק ,מלפפון ,צ׳יפס סלק עם רוטב איולי קארי-ג׳ינג׳ר
סלמון חריף 52 //
טרטר סלמון ,אבוקדו ,מיונז יפני ,סלמון צרוב ,שבבי סלק פריכים ,רוטב סרירצ׳ה חריף
טאמרי 55 // SUSHI
 4כדורי אורז עטופים בטונה אדומה ,כבד אווז צלוי ,מיונז צ׳ילי ,קרמל סויה כהה
קאריביאן 52 //
טונה אדומה ,אננס ,בצל ירוק ,צ׳ילי טרי ,כוסברה ,קראסט אגוזי לוז ,בוטנים ,ויניגרט סויה-מירין
ספארוס רול50 //
דניס בטמפורה ,מלפפון ,קמפיו ,בצל ירוק ,ספייסי מיונז ,צ׳יפס בטטה ורוטב כוסברה בצד
52 // COCO SHRIMP
שרימפס בטמפורה ,סלמון ,טרטר סלמון ,למון גראס ,בצל ירוק ,אבוקדו ,עטוף בצ'יפס סלק
טריאקי מאקי50 //
סלמון צלוי ,מלפפון ,אבוקדו ,צ'יפס בטטה ,טריאקי
בטטה&צי'ז ( 46 //ללא אצה)
דף אורז שקוף ,בטטה טמפורה ,אבוקדו ,cream cheese ,צ'יפס בטטה ,שומשום שחור
טאטאקי 64 //
פילה צרוב של טונה אדומה ,קראסט אבקת פלפלים ,סויה ,מירין

MENU

YAKITORI

שיפודים צלויים בגריל רובטה יפני מסורתי בטמפרטורה גבוהה מאוד
המנה כוללת  2שיפודים מאותו הסוג ,סלט עלים קטן ורוטב בצד
ניתן להוסיף שיפוד בודד בחצי ממחיר המנה
פרגית  // 42סלמון  // 44שרימפס 42

SMALL FOOD

מנות שהולכות טוב עם אלכוהול ומוזיקה

דאמפלינג  4( 49 // NEXT DOORיח׳)
כיסוני בצק מאודים וצרובים במילוי תבשיל בקר  48שעות
מומו  4( 44 //יח׳)
כיסונים נפאליים מטוגנים במילוי פרגית או ירקות לבחירה ,כוסברה ,רוטב פלפלים
נאמס  4( 56 // CHA-GIOיח׳)
ספרינג רול פריך ,פרגית קצוצה ,אטריות דקיקות ,חסה אייסברג ,עלי תבלין ,ליים-צ׳ילי
באו  4( 47 //יח׳)
מאפה בצק אפוי בתנור  ,4000אסאדו בבישול ארוך ,רוטב ציר בקר ורימונים
פורטובלו 66 // BEEF
פילה בקר בלהבות ,פטריות פורטבלו ,צ'ילי קשמירי ,פטריות שימאג'י ,חסה סינית,
פאק צ׳וי ,כרובית ,בצל ירוק ,סטיקי רייס
טיקה קבב 69 //
קציצות בקר בתערובת תבלינים הודיים ,טחינה-קארי ,צ׳אטני עגבניות ,בצל סגול,
כוסברה ,נענע ושיפוד עגבניות שרי צלויות על בצק הודי פריך
 2( 46 // BEEF BANHיח’)
לחמנייה רכה בקיטור אדים ,תבשיל בקר ״מפורק״ ,חסה ,בצל סגול ,צ׳ילי ,איולי פיקנטי

באן באן פסה  3( 57 //יח׳)
כיסוני חסה אייסברג ,דניס צלוי מפורק ,אטריות שעועית ,נענע ,גזר ,כוסברה ,רוטב ״באן באן״

 SATE PANNANGפרגית 52 //
משרת סאטה אינדונזית ,סאמבל ,ליים ,עלי תבלין ,רוטב בוטנים ,לחם רוטי

אבוקדו 66 // BALL
סביצ'ה סלמון כבוש עטוף באבוקדו ,אננס ,כוסברה ,שמן אגוזי לוז ,פיסטוק,
צ'ילי אדום וליים

אספרגוס צלוי 49 //
אספרגוס ,חמאת מיסו  -סרירצ׳ה ,שומשום שחור ,קריספי שאלוט ,עירית

פריקסה  2( 59 //יח׳)
טונה אדומה 1/4 ,ביצה מטוגנת ,סלסת לימון כבוש ,אריסה ,צ'רשי,
כוסברה ,לחמניית פריקסה

סלט פאפאיה ויאטנמי 48 //
פאפאיה ירוקה ,תפוח ירוק ,שעועית תאילנדית ,קשיו ,נבטים ,שבבי בצל,
נענע ברוטב ליים-צ'ילי ,רוטב דגים

פאני פורי  4( 44 //יח׳)
כיסוני בצק פריך עם טרטר סלמון ,עשבי תיבול ,מלפפון ,אגס ,שקדים ,צ’ילי
ורוטב עגבניות וכוסברה ,צ׳יפס כרישה

 2( 44 // FRESH SPRING ROLLיח׳)
דף אורז שקוף עם ירקות ,עוף או שרימפס לבחירה ,אטריות שעועית ,נענע וכוסברה.
רוטב בוטנים או רוטב ליים צ׳ילי לבחירה

65 // TUNA SAHIMI PIZZA
סשימי טונה אדומה על צ'אפטי פריך ,עגבניות ,זיתי קלמטה ,נבטי צנונית,
צ'ילי ,ספייסי מיונז

סלט באן באן 46 //
חסה אייסברג ,מלפפונים ,עוף ,כוסברה ,רוטב בוטנים-שומשום

טאקו  4( 46 //יח׳)
טאקו פריך ,סביצ׳ה של טונה אדומה ,קוביות אננס ,כוסברה ,טוביקו שחור ,שאלוט,
צ'ילי אדום וליים ,ראיטה מנגו

הר גאו שרימפס  5( 46 //יח׳)
כיסוני הר גאו שרימפס מאודים מוקפצים ברוטב טוגארשי חריף אש

 GOLDEN GOAמוסר ים 56 //
תערובת תבלינים צהובה מדרום הודו ,עלי תבלין ,איולי עמבה ,לחם רוטי

שרימפס טמפורה  18( 65 //יח׳)
מוגש עם מיונז צ׳ילי פיקנטי

Selina from Barbados

Mojojito

טרופי שנוגע בכל האזורים הנכונים .רום קאריבי כהה
מהאי בארבדוס .אפרול ,מיץ אננס ,אורז׳ה שקדים
וסירופ פסיפלורה ביתי

הגרסה הנתנייתית .נועזת ויפה עם הרבה קלאס.
וודקה סטולי ,ליים ,אננס ,למון גראס ,פלרנום,
נענע טרייה

-52-

-52-

Cuba Nextdoor

Boule de cristal

אצל פידל על הדשא בגבוהה .וודקה זוברובקה ,סן ז׳רמן,
אבסנט ,מלפפון ,ליים ,סודה

כדור בדולח ,קורווזיה ,רום כהה  ,xoליים ,פסילפלורה,
טריפל סק ,וניל

-52-

-59-

Madame St. German

Soi

חמוץ ומתוק עם טוויסט שווה במיוחד בעלילה .ג׳ין,
ליקר סן ז׳רמן ,קוקי ביאנקו ,לימון ,סירופ תות ביתי,
דובדבן אמרונה ,קצפת ורודה

כאוס ממכר בהשראת רובע הברים של אהובתנו בנגקוק.
רום ,שרטרז צהוב ,אורז׳ה פקאן ,תאי צ׳אי שקדים ,וניל,
תפוז ,ליים ,פלרנום ,מיץ אננס

-52-

-52-

Silky Smooth

Festive Campari

מנוער ,מעושן ,אלגנטי וזוהר ,כמו  .JFKוויסקי Bourbon
מיושן ,רום ,לימון ,ג׳ינג׳ר ,ווניל ,קינמון ,אנגוסטורה ,מיץ
תפוזים ואורז׳ה פקאן ביתי

לחובבי הקאמפרי ושכניו  .deep & bitterמריר,
מחוזק ,מרענן ,ולא נאמן למקור .קמפרי ,ג׳ין ,סירופ
פסיפלורה ביתי ,מיץ תפוזים

-58-

-49-

Golden Gai

G’inton

יפנית עוקצנית ,בהשראת האיזאקאיה השכונתית.
וודקה לימון ,רימונים חריפים ,ג’ינג’ר ,טריפל סק,
קציפת חלבון

מתכון סודי של מיי טוניק  ,Home Madeג׳ין היימס,
לואיזה טרייה ,מלפפון

-52-

-49-

WINE
RED

COCKTAILS
קוקטיילים בעבודת יד על בסיס חומרי גלם טבעיים

ישראל
 ,Mojo Signatureמותג פרטי ,טוליפ 156/43 /
מסע ישראלי אדום ,ויתקין 156/43 /
 ,Petit Castelקסטל 210/54 /
הר עמשא (משק) יתיר 175 /
סירה הראל ,קלו דה גת 220 /
ארה״ב
מרלו ,גרנט אסטייט ,קולומביה קרסט 156 /
קברנה סוביניון ,גרנט אסטייט ,קולומביה קרסט 156 /
ספרד
סרו אניון ,ריוחה ,קריאנזה 147/41 /

TROPICAL

fresh

איטליה
סנטה קריסטינה ,קיאנטי ,אנטינורי 147/41 /

white
ישראל
 ,White Frankטוליפ 147/41 /
מסע ישראלי לבן ,ויתקין 147/41 /
איטליה
לה טונלה ,פינו גריג׳יו 180/49 /

SPICY

elegant

ארה״ב
 ,Gewürztraminerשאטו סן מישל 156/43 /
שרדונה ,גרנט אסטייט ,קולמביה קרסט 156/43 /
דרום אפריקה
שנין בלאן ,בושנדאל 147/41 /

exotic

צרפת
שבלי ,דומיין דה מאלאנד 200/54 /
שנין בלאן ,ווברה ,מרק ברדיף 190/52 /
elegant

SPARKLING
 ,Cavicchhioliרגי'ו אמיליה ,איטליה 135 /
 ,Cava Xenius Brutקובלדס ,ספרד 135/35 /

