
  SUSHI & SASHIMI
סושי, סשימי וטאטאקי 

52 // NEXTDOOR ספייסי טונה
ספייסי טונה, מיונז טוגארשי, מלפפון, בצל ירוק, צ׳ילי, טוביקו ורוטב סויה-מירין

 ROCK&ROL // 55 )5 יח׳(
רול חם ופריך של סלמון וטונה אדומה על רוטב שומשום שחור וואסבי

52 // 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

52 // SUSHI טאמרי
4 כדורי אורז עטופים בטונה אדומה, כבד אווז צלוי, מיונז צ׳ילי, קרמל סויה כהה

סיזר רול // 48
שרימפס טמפורה, חסה רומית, בצל ירוק, אבוקדו, קרוטונים, פרמז׳ן ״שרוף״, רוטב קיסר

ביף באן רול // 49
תבשיל בקר ״מפורק״, חסה, צ׳ילי, בצל ירוק, שבבי בטטה ורוטב צ׳ילי פיקנטי

קאריביאן // 49
טונה אדומה, אננס, בצל ירוק, צ׳ילי טרי, כוסברה, קראסט אגוזי לוז, בוטנים, ויניגרט סויה-מירין 

פטריות ספרדי // 46
 פטריות מוקפצות, תרד ניו זילנדי, אספרגוס, אבוקדו, צ׳ילי, בצל ירוק, טימין,

ריבת עגבניות בשמן זית

טאטאקי // 64
פילה צרוב של טונה אדומה, קראסט אבקת פלפלים, סויה, מירין



באן באן פסה // 54 )3 יח׳(
כיסוני חסה אייסברג, דניס צלוי מפורק, אטריות שעועית, נענע, גזר, כוסברה, רוטב ״באן באן״

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

צ'ילי אדום וליים

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

פפאייה מוחמצת, לחמניית פריקסה

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

ורוטב עגבניות וכוסברה, צ׳יפס כרישה

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

צ'ילי, ספייסי מיונז

טאקו // 46 )4 יח׳(
 טאקו פריך, סביצ׳ה של טונה אדומה, קוביות אננס, כוסברה, טוביקו שחור, שאלוט, 

צ'ילי אדום וליים, ראיטה מנגו

דאמפלינג NEXT DOOR / 47 )4 יח׳(
כיסוני בצק מאודים וצרובים במילוי תבשיל בקר 48 שעות 

מומו // 44 )4 יח׳(
כיסונים נפאליים מטוגנים במילוי פרגית או ירקות לבחירה, כוסברה, רוטב פלפלים

 נאמס CHA-GIO // 54 )4 יח׳( 
ספרינג רול פריך, פרגית קצוצה, אטריות דקיקות, חסה אייסברג, עלי תבלין, ליים-צ׳ילי 

באו // 47 )4 יח׳(
מאפה בצק אפוי בתנור 4000, אסאדו בבישול ארוך, רוטב ציר בקר ורימונים

66 // BEEF פורטובלו
 פילה בקר בלהבות, פטריות פורטבלו, צ'ילי קשמירי, פטריות שימאג'י, חסה סינית, פאק צ׳וי,

כרובית, בצל ירוק, סטיקי רייס

קריספי קרפצ׳יו // 59 
שייטל בקר פרוס על בצק פריך, שמן זית, ליים, צ׳ילי, עלי מיקרו, פרמז׳ן ובלסמי מצומצם 

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

BEEF BANH // 46 )2 יח’(  
לחמנייה רכה בקיטור אדים, תבשיל בקר ״מפורק״, חסה, בצל סגול, צ׳ילי, איולי פיקנטי

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

 

אספרגוס צלוי // 46
אספרגוס, חמאת מיסו - סרירצ׳ה, שומשום שחור, קריספי שאלוט, עירית

סלט בייבי ג׳אם // 44
חסה צלויה על הגריל, רוטב קיסר יפני, קוביות גבינת חלומי בטמפורה

סלט באן באן // 44
חסה אייסברג, מלפפונים, עוף, כוסברה, רוטב בוטנים-שומשום

 

הר גאו שרימפס // 44 )5 יח׳( 
כיסוני הר גאו שרימפס מאודים מוקפצים ברוטב טוגארשי חריף אש

קלאמרי נאם פריק // 54
טבעות וראשי קלאמרי, טמפורה, איולי צ׳ילי 

YAKITORI
שיפודים צלויים בגריל רובטה יפני מסורתי בטמפרטורה גבוהה מאוד 

המנה כוללת 2 שיפודים מאותו הסוג, סלט עלים קטן ורוטב בצד 
ניתן להוסיף שיפוד בודד בחצי ממחיר המנה

דניס 48 // פרגית 42 // אנטריקוט 48 // סלמון 44 // פורטובלו 36 // 
שרימפס 42 // קבב 42

SMALL FOOD
מנות שהולכות טוב עם אלכוהול ומוזיקה


