תפריט MENU

מנות ראשונות Starters
חמוצים יפנים

15

שרימפס בטמפורה  4 -יחידות שרימפס טמפורה בתוספת פטריות

45

קרפצ'ו דג לבן  -פרוסות דג לבן ברוטב יוזו עם נגיעות עשבי תיבול

56

קרפצו טונה  -פרוסות דג טונה ברוטב יוזו עם נגיעות עשבי תיבול

59

קרפצ'ו סלמון  -פרוסות דג סלמון ברוטב יוזו עם נגיעות עשבי תיבול

54

טרטר סלמון  /טונה  -טרטר דג עם אבוקדו ,בצל ירוק ,טוביקו ברוטב פונזו

48

אגאדשי טופו  -קוביות טופו פריכות ,צנון ,פטריות נמקו ובצל ירוק

38

אגאדשי
טופו

שרימפס
בטמפורה

קרפצ'ו
דג לבן

קרפצ'ו
טונה

קרפצ'ו
סלמון

סלטים Salads
סלט "קריספי פיש"  -דג מוסר בטמפורה עם נענע ,כוסברה ,בצל ירוק,
מלפפון ,חסה ,צ'ילי טרי ,בוטנים ,בצל קריספי ברוטב סגנון תאילנדי
סלט וואקמה  -אצות וואקמה ,מלפפון ,אטריות שעועית ,צנון ,פטריות שיטאקי
ושומשום עם רוטב יפני
סלט עוף אסייתי  -פרוסות עוף ,מלפפון ,אטריות שעועית ,גזר ,צנון ,כוסברה,
בוטנים ,צ'ילי טרי ,שומשום בוטב חמאת בוטנים
מיקס סלט סשימי  -סשימי סלמון ,טונה ,דג לבן ,טוביקו ,חסה ,מלפפון,
עגבניות שרי ,אבוקדו ,כרוב אדום ,ברוטב יוזו יפני
סלט מיקס ירקות  -אטריות שעועית ,מלפפון ,כרוב ,גזר ,חסה ,בצלי שאלוט,
כוסברה ,בוטנים ,קריספי בטטה ברוטב חרדל ודבש
טמאגו

סלט
קריספי פיש

סלט
וואקמה

סלט
עוף אסייתי

מיקס
סלט סשימי

סלט
מיקס ירקות

46
36
44
49
36
5

באו bao
בצק מאודה עם מילוי
באו במילוי בקר ,גזר ובצל

 2יח‘  3 / 42יח‘ 60

באו בקר עם אטריות שעועית וירקות

 2יח‘  3 / 41יח‘ 59

באו עוף עם ירקות

 2יח‘  3 / 40יח‘ 58

באו עוף  ,שרימפס וירקות

 2יח‘  3 / 44יח‘ 62

באו במילוי פטריות ,שיטאקי ברוטב הבית
כרוב עם אטריות שעועית ופטריות

 3יח‘ 56
 2יח‘  3 / 36יח‘ 52

שאו מאי Shomay
כיסונים פתוחים מאודים
שאו מאי עוף עם ירקות

 4יח‘ 39

שאו מאי עוף ,שרימפס וירקות

 4יח‘ 46

שאו מאי בקר עם ירקות

 4יח‘ 44

קריספי באו Crispy Bao
בצק מאודה במילוי עם צריבה על המחבת
באו במילוי בקר ,גזר ובצל

 2יח‘  3 / 42יח‘ 60

באו בקר עם אטריות שעועית וירקות

 2יח‘  3 / 41יח‘ 59

באו עוף עם ירקות

 2יח‘  3 / 40יח‘ 58

באו עוף  ,שרימפס וירקות

 2יח‘  3 / 44יח‘ 62
 3יח‘ 56

באו במילוי פטריות ,שיטאקי ברוטב הבית

 2יח‘  3 / 36יח‘ 52

כרוב עם אטריות שעועית ופטריות

קריספי וון טון Crispy Wan Ton
כיסונים מטוגנים

וון טון בקר עם ירקות

 6יח‘ 38

וון טון עוף עם ירקות

 6יח‘ 38

שיאה גיאו
כיסונים בצק אורז שקוף מאודים

שיאה גיאו עם שרימפס
 3יח‘ 28

ניגירי nigiri
 2יח'
ניגירי סלמון

28

ניגירי טונה אדומה

32

ניגירי דג לבן

28

ניגירי אבוקדו

19

ניגירי שרימפס

30

ניגירי טמאגו

19

ניגירי צלופח

32

ניגירי
דג לבן

ניגירי
טונה אדומה

ניגירי
סלמון

ניגירי
צלופח

סשימי sashimi
 3יח'

( 80גרם)

סשימי סלמון

42

סשימי טונה

44

סשימי טמאגו

32

סשימי דג לבן

42

סשימי
טמאגו

סשימי
טונה

סשימי
סלמון

באן Bunn
באן לחמניות מאודות בבצק אוורירי במילוי
באן בקר חציל  -חציל קריספי מטוגן בטמפורה עם בשר בקר בבישול
ארוך ורטוב איולי יוזי
באן בקר  -בקר בבישול ארוך ,חסה פריכה ,בצל ,פטריות מוקפצות ,צ'ילי
טרי וכוסברה
צ'יקן באן  -חזה עוף מטוגן בטמפורה ,חסה פריכה ,בצל ,פטריות
מוקפצות ,צקילי טרי ,כוסברה ברוטב איולי יוזו
פיש באן  -פילה דג מטוגן בטמפורה ,חסה פריכה ,בצל ,פטריות
מוקפצות ,צקילי טרי ,כוסברה ברוטב איולי יוזו
טופו באן  -טופו קריספי וחציל מטוגן בטמפורה ,חסה פריכה ,בצל,
פטריות מוקפצות ,צקילי טרי ,כוסברה ברוטב טריאקי ואיולי יוזו

 2יח‘ 62
 2יח‘ 58
 2יח‘ 55
 2יח‘ 55
 2יח‘ 45

באן
טופו וחציל

באן
צ'יקן

באן
בקר חציל

מרקים Soups
מרק וון טון hun dun
מרק צח עם  4יח כיסוני וון טון,
אטריות שעועית ,אצות וואקמה,
בצל ירוק ,כוסברה על ציר דגים
56

טום יאם טופו Tom Yam
מרק חמים על בסיס חלב קוקוס בליווי פטריות שמפיניון,
עגבניות ,בצל ,כוסברה ולמון גראס

59

טום יאם שרימפס Tom Yam
מרק חמים על בסיס חלב קוקוס בליווי פטריות שמפיניון,
עגבניות ,בצל ,כוסברה ,למון גראס ושרימפס

68

טום יאם עוף Tom Yam
מרק חמים על בסיס חלב קוקוס בליווי פטריות שמפיניון,
עגבניות ,בצל ,כוסברה ,למון גראס ועוף

62

ספיישלים Specials
 - Ms. WOWספייסי סלמון נא ,אבוקדו ,בטטה ,בצל ירוק מעל סלמון צרוב
ספייסי מיונז בצל ירוק וצ'יפס בטטה
 - Laifu Rollסלמון נא ,אבוקדו ,מלפפון מעל סלמון חי איקורה ובצל ירוק
 - Noa Ofnoaספייסי סלמון נא אבוקדו אספרגוס מעל טונה צרובה כבד אווז
בזילוף טריאקי
 - Koko Boomסרטן מטוגן ,אבוקדו ,מלפפון ,בצל ירוק מעל אבוקדו ,טונה,
סלמון נא ודג לבן
 - OMG Rollסלמון אפוי ,אבוקדו ושמנת מצופה בבטטה ,צ'יפס טמפורה
וזילוף טריאקי
 - Yafh Laסלמון נא ,אבוקדו ,סלמון סקין מצופה בחצי ספייסי טונה חצי
ספייסי סלמון
 - Shrimps Pipsשרימפס בטמפורה ,אבוקדו ,אספרגוס מעל חצי אבוקדו
חצי סלמון נא וקוויאר
 - Happinessצלופח ,סלמון נא ,בצל ירוק ,אבוקדו מעל חצילים ,צ'ילי אדום
וזילוף טריאקי
 - Dance Nowשרימפס טמפורה ,שיטאקי ,סלמון סקין מעל בטטה ,טריאקי
ושומשום
 - Laddy Tunaספייסי טונה ,ציפס טמפורה ,אבוקדו מעל טונה צרובה ,בצל
ירוק ,ספייסי מיונז וטוביקו שחור
 - Salmon Lo Fairסלמון נא ,טונה ,אספרגוס ,מעל אבוקדו ,טוביקו אדום
וטוביקו שחור
 - Tov Lanoספייסי טונה ,אבוקדו ומלפפון עטוף באצות עם טונה ולימון

Laifu Roll

Ms. WOW

Koko Boom

Noa Ofnoa

52
50
68
50
48
48
48
56
50
52
52
52

Specials ספיישלים

OMG Roll

Shrimps Pips

Yafh La

Happiness

Dance Now

Laddy Tuna

Salmon Lo Fair

Tov Lano

צמחוני Vegetarian
 - Crazy Tofuטופו מטוגן ,שיטאקי ,מלפפון ,מעל זוקיני בטמפורה ,בוטנים
בזילוף טריאקי
 - Avocado Liאבוקדו ,טמאגו ,מלפפון ,אספרגוס מצופה אבוקדו ושמשום
 - No Fish No Eishאבוקדו ,בטטה ,מלפפון ,בצל ירוק מעל בטטה וצ'יפס
טמפורה

No Fish
No Eish

Avocado
Li

38
36
36

Crazy
Tofu

אינסייד אאוט Inside Out
 - Nikkoטמאגו ,בטטה ,שיטאקי ,אבוקדו ,גזר מעל צ'יפס טמפורה ושומשום
(מטוגן) (צמחוני)
 - Tokyoסלמון נא ,שמנת ,אבוקדו (מטוגן)
 - Takiסלמון נא ,דג לבן ,טונה ,אספרגוס ,ללא אורז בטמפורה מעל רוטב
טריאקי
 - Super Rollשיטאקי ,אבוקדו ,בטטה ,מעל סלמון מטוגן צ'יפס בטטה
וטריאקי

Super Roll

Taki

Tokyo

48
48
52
49

סנדביצ'ים Sandwich
 - Unkaiסנדוויץ' סלמון נא ,אבוקדו ,בטטה מעל צ'יפס טמפורה

45

 - Kanbinaספייסי טונה ,אבוקדו מעל צ'ילי אדום

49

אבוללה סנדוויץ'  -סלמון נא ,גבינה מותכת  ,אבוקדו בזילוף
טריאקי ובצל ירוק (מטוגן)

48

אבוללה
סנדוויץ'

Kanbina

Unkai

פאני פורי
 3יח'
קיוטו  -ספייסי טונה ,חסה ,אבוקדו ,איקורה ,עלי מיקרו כוסברה
52

קומבינציות
קומבינציית יחיד צמחוני
88
 - I/Oאבוקדו ,בוטנים ,מלפפון ,אספרגוס ועירית עטוף בחצי
אבוקדו חצי בטטה
 - I/Oשיטאקי ,מלפפון ,בטטה ,מצופה בשומשום וצ'יפס בטטה
ניגירי אבוקדו ,ניגירי טמאגו

קומבינציה צמחונית

קומבינציות
קומבינציה זוגית
152
 - I/Oסלמון ,אבוקדו מצופה צ'יפס בטמפורה
 - I/Oשרימפס בטמפורה ,אבוקדו ואספרגוס ,מצופה בחצי
אבוקדו חצי סלמון וטוביקו אדום
סנדוויץ' טונה  -ספייסי טונה ,אבוקדו וצ'ילי גרוס
ניגירי סלמון ,ניגירי דג לבן

קומבינציה זוגית

שתייה קלה soft drinks
קוקה קולה

12

קוקה קולה זירו

12

ספרייט

11

ספרייט זירו

11

פיוזטי אפרסק

11

סאן בנדטו אפרסק

12

סאן בנדטו ענבים

12

מים

10

תפוזים  /לימונדה  /אשכוליות

12

פאנטה

10

סודה

10

בירות בבקבוק Bottled beers
קירין

26

גולסטאר

26

גולסטאר

26

סינגה

28

בירד  -נומאזו לאגר

38

לאו

29

ווינשטפן (חצי ליטר בק')

31

קרלסברג (חצי ליטר בק')

31

סאקה Sake
סאקה שוהו

59

קיסוסו השלג הקסום

56

סאקה קראקוצ'י

58

סאקה טוקו

כוס  / 38בקבוק 299

סאקה ג'ונמאי

כוס  / 46בקבוק 380

שיכר שזיפים

59

סאנג'ו אומשו

כוס  / 58בקבוק 466

יינות Wines
מנדורלה פינו גריג'יו (יין לבן יבש)

כוס  / 36בקבוק 174

שבלי

כוס  / 42בקבוק 199

בנדא  -נרה פרימיטיבו (יין אדום יבש)

כוס  / 38בקבוק 184

סירה (יין אדום יבש)

כוס  / 39בקבוק 189

קוקטיילים Cocktails
שוצ'ו חתימת המאסטר  -מושרה ביסמין ,תה דבש ,יוזו ,מאצ'ה,
ליקר תפוזי דם סירופ אפרסק
ניגואיסרקה  -סאקה ניגורי (לא מסונן) יוזו סאקה ,יוזו סחוט
טבעי ,סירופ שקדים
דואט מרתק  -יוזו סחוט טבעי ,יוזו סאקה ופסיפלורה על
בסיס וודקה יפניות .קוקטייל כתום חמוץ ומרענן שמפגיש בין
הקאריביים ליפן

42
42
48

תה Tea
אולונג  -פרש אולונג

חם  / 15קר 17

תה אולונג הוא תה סיני מסורתי .זהו תה המשלב את תכונות תה ירוק ותה שחור.

תה יסמין :יין האו

חם  / 15קר 17

את מגוון שילובי תה היסמין של  Teניתן לשתות כמשקה קר או חם והם מומלצים
גם בקיץ.

ג׳ינג׳ר ציפורן וקינמון

חם  / 15קר 17

ג’ינג’ר ,קליפות תפוז ,צפורן ,קינמון ,שומר ,ערער ,הל ,קינמון ,שן ארי תורם לתפקוד
תקין של מערכות הלב ,כלי הדם ודרכי הנשימה.

מיינד תה

חם  / 15קר 17

עלי סרפד ,קמומיל ,עלי מנטה ,תה ירוק ,זנגביל ,גדילן מצוי עוזר למחלות כבד.

צ׳אי מסאלה
חליטת תה שחור ,קינמון ,קליפות תפוז ,ציפורן ,ג’ינג’ר ,הל .תורם לתפקוד תקין
של מערכות הלב ,כלי הדם ודרכי הנשימה.

חם  / 15קר 17

דים סאם
נגיעות קטנות בלב
לחוות דים סאם אותנטי
בעבודת יד היישר משנחאי
תערבת טעמים אותנטי
שתמלא לכם מקום בלב
מקרא
ללא גלוטן
חריף
חריף מעודן
צמחוני
טבעוני
מטוגן

נהנתם? סרקו את הברקוד
ותשאירו תגובה בגוגל
שתחמם לנו את הלב!

laifutlv

ליי פו lai fu

טלפוןwww.laifu.co.il | 077-414-3139 :

