JLM
MENU
Soup
White miso soup with shitake mushrooms 22 (VE)
Add chicken for miso soup 6
Starters
Spring roll, bean noodle & vegetable 22 (VE)
Spring roll, bean noodle & duck confit 30
Crispy tartar, raw fish & avocado, crispy puff rice 28
Gyoza, filled with chicken & white cabbage (3 pcs) 30
Gyoza filled with veal short ribs and dried prunes (3 pcs) 34
Red tuna & salmon sashimi, yuzo cream & roasted sesame 42
Tamari sushi - tuna, avocado, salmon (one of each) 29
Steamed Bun
2 pieces
Veal short ribs, prune bbq, pickled carrots 32
Salmon in red miso, garlic mayonnaise, pickled zucchini 34
Roasted portobello mushrooms, black garlic 24 (VE)
Chicken breast in red miso, avocado & steamed onion 30

JLM
תפריט
מרקים
)VE( 22 מרק מיסו לבן ופטריות שיטאקי
6 תוספת עוף למרק מיסו
מנות פתיחה
)VE( 22  אטריות שעועית וירקות,ספרינג רול צרוב
30  אטריות שעועית ונתחי ברווז,ספרינג רול צרוב
28  קריספי פאף אורז,טרטר דגים נאים ואבוקדו
30 )' יח3(  כרוב לבן ובצל ירוק,גיוזה צרובה במילוי עוף
34 )' יח3( גיוזה צרובה במילוי שפונדרה ושזיפים מויבשים
42  קרם יוזו ושומשום קלוי,סשימי טונה אדומה וסלמון
29 ) סלמון (יחידה מסוג, אבוקדו,תמרי סושי – טונה
לחמניות מאודות
 יחידות2
32  גזר מוחמץ, ברבקיו שזיפים,שפונדרה
34  זוקיני מוחמץ, מיונז שום צלוי,סלמון מיסו
)VE( 24  בצל ירוק שום שחור,פטריית פורטובלו צלויה
30  אבוקדו ובצל מאודה,נתחי עוף במיסו אדום

Salad
Soba noodles, Japanese vinaigrette, lime, green apple,
broccoli, asparagus, grilled cabbage, cucumber, nuts, fresh chili
42 (VE)

סלטים
, ברוקולי, תפוח ירוק, ליים, ויניגרט יפני,אטריות סובה
, אגוזים ופיצוחים, מלפפון, כרוב שרוף,אספרגוס ירוק
)VE( 42 צ'ילי טרי

Japanese caesar salad, hearts of lettuce, Japanese mayonnaise,
candied pecans, fresh mango, dried orange, shallots, miso
chicken 46

 מנגו, פקאן מסוכר, מיונז יפני, לבבות חסה,סלט קיסר יפני

Miso salmon salad, bean noodles, tempura sweet potato,
carrot in soy, pickled kohlrabi, avocado, spring onion, fresh
chili, pumpkin sesame 48

 גזר, בטטה בטמפורה, אטריות שעועית,סלט סלמון במיסו

Main courses
Ramen soup with duck, vegetables & soft egg 58
Odon noodle & beef soup, variable vegetables 56
Entrecote yakitori skewer, rice & green onion 55
Steamed white fish fillet & japanese spices, avocado salad 48

(V) Vegetarian | (VE) Veg

, טבעות שאלוט, תפוז מיובש,טרי
46 עוף צלוי במיסו

, צ'ילי טרי, אבוקדו בצל ירוק, קולורבי מוחמץ,בסויה
48 גרעיני דלעת

מנות עיקריות
58  ירקות וביצה רכה,מרק ראמן עם נתחי ברווז
56  ירקות משתנים,מרק אטריות אודון ונתחי בקר
55  אורז ובצל ירוק,שיפוד אנטריקוט יקיטורי
48  סלט אבוקדו,פילה דג לבן מאודה בתבלינים יפניים

) טבעוניVE( | ( צמחוניV)

JLM
MENU
Chirashi Sushi
Served until 17 pm
Vegetables 36
Fish 45
Chicken teriyaki 45
Maki Sushi
8 pieces
Vegetarian 26 (VE)
Tamago 26 (V)
Salmon / Spicy salmon 38
Miso salmon 38
Red tuna / Spicy tuna 42
Spicy white fish in tempura 42

JLM
תפריט
צ'יראשי סושי
17:00 מוגש עד
36 צמחוני
45 דגים
45 עוף בטריאקי
מאקי סושי
 יחידות8
)VE( 26 צמחוני
(V) 26 טמאגו
38  ספייסי סלמון/ סלמון
38 סלמון במיסו
42  ספייסי/ טונה אדומה
42 ספייסי דג לבן בטמפורה
אינסייד אאוט סושי

Inside Out Sushi
8 pieces
Vegetarian 28 (VE)
Tamago 28 (V)
Salmon / Spicy salmon 42
Miso salmon 42
Red tuna / Spicy 46
Spicy white fish in tempura 46
Beverages
Iced green tea (1 Liter) 22
Mineral water 0.5L / fizzy 12
Soft drink / fresh juice / 12
Herbal / mint tea 12-14
Espresso / double 10-14
Beer
Asahi / Kirin Ichiban / Sapporo 28

 יחידות8
)VE( 28 צמחוני
(V) 28 טמאגו
42  ספייסי סלמון/ סלמון
42 סלמון מיסו
46  ספייסי טונה/ טונה אדומה
46 ספייסי דג לבן בטמפורה

שתיה חמה & קרה
22 ) ליטר1( תה ירוק קר
12  מוגזים/  ליטר0.5 מים מינרליים
12  מיץ טבעי/ שתיה מוגזת
14-12  נענע/ חליטת תה
14-10  כפול/ אספרסו
בירה
28  סאפורו/  קירין איצ'יבן/ אסהי

JLM

JLM

BUSINESS LUNCH

עסקית צהריים

Sunday - Thursday

ראשון – חמישי

13:00-16:00

13:00-16:00

Sushi Lunch | 56
White miso with chicken strips \ White miso with shitake
mushrooms (VE)
&
Vegetarian roll \ Chirashi sushi
&
Beverage
Lemonade and espresso / mint tea
* Extra fish 12
Steamed Bun Lunch | 64
Steamed Bun 2 pieces
Veal short ribs, prune bbq, carrots \ Roasted portobello
mushrooms, black garlic (VE)
&
Salad
Soba noodles (VE) \ Japanese caesar salad
&
Beverage
Lemonade and espresso / mint tea

Additions
Yuzu, soy sauce, green tea ice cream 12
Beer 20
Wine 20
Cocktail 32

56 | עסקית סושי
מרק
)VE( מיסו לבן עם נתחי עוף \ מיסו לבן ופטריות שיטאקי
&
 צ'יראשי סושי/ רול צמחוני
&
שתייה
כוס לימונה ואספרסו \ תה נענע
12 *תוספת דג
64 | עסקית לחמניות מאודות
 יחידות2 לחמניות מאודות
\  גזר מוחמץ, ברבקיו שזיפים,שפונדרה
)VE(  שום שחור,פטריית פורטובלו צלויה ומוחמצת
&
סלט
) \ קיסר יפניVE( אטריות סובה
&
שתייה
כוס לימונה ואספרסו \ תה נענע

תוספות
12  תה ירוק וסויה,שלושה כדורי גלידה יוזו
20 בירה
20 יין
32 קוקטייל

