מנות ללא שום
אנו בזוזוברה ,עושים כמיטב יכולתנו כדי להפריד ולהקפיד על מרכיב
ומרכיב במנה .עם זאת ,לא נוכל להתחייב ,על הפרדה מחומרי גלם שהם
חלק מסביבת העבודה .לכן ,יתכנו עקבות של מרכיבים כגון שומשום,
בוטנים ושום במנות .אנא קחו זאת לתשומת לבכם ,בתאבון.
* פיקנטי ** חריף

מנה לא בתפריט
מנה כלולה בעיסקית
תוספת תשלום לעיסקית ₪ 00+

ערב

עיסקית

₪ 26
₪ 35
₪ 38

₪ 14 +
₪ 16 +

₪ 34

( ₪ 22 +כפ"ס בלבד)

צלחות קטנות קר
חציל בגריל ברוטב לימון ,סויה וג'ינג'ר
סלט אצות ומלפפונים בתחמיץ שמן שומשום יפני
סלט סומו קייל ,כרוב ,חסה אייסברג ובצל ירוק בוינגרט מיסו
סלט עגבניות בצלים ובוטנים בסויה אינדונזית מתקתקה
סשימי סלמון טרי רוטב פונזו ,ג'ינג'ר ושומשום

צלחות קטנות חם
אגרול ירקות בדבש פירות חמוץ מתוק (בלי רוטב)
סאטה שיפוד פרגית ובצל ירוק ברוטב בוטנים אינדונזי (בלי רוטב)
קלמרי פריך בקרמל צ'ילי לימונים וגרעיני שומשום שחור (בלי רוטב /פלח לימון במקום)
טמפורה פנקו שרימפס ברוטב סויה וצנון
פרגית וייטנאמית על מקל בקרמל עשב לימון

₪ 27
₪ 24
₪ 44
₪ 49

₪ 15 +
₪ 29 +

מנות גדולות
אטריות בציר חם מרק איטריות אישי
מוישי סובה טופו ,תרד ,אפונה ,קישוא ,נבטים ,כרישה ,אצות וביצה בציר בצל ירוק (בלי שום)
* ראמן עוף טריאקי חזה עוף בגריל  ,מנמה ,ביצה ותרד בציר שומשום קלוי (בלי רסק צ'ילי)
** פו בו אטריות אורז ,בקר חרוך ,בצל ושורשים בציר עוף נוסח הנוי מלוח ולימוני (בלי שום)
* ים ים אטריות אורז ,שרימפס ,קלמרי ,עשב לימון,פלפלים קלויים וכוסברה בציר צ’ילי כהה
* צ'אנדו ראמן נתחי פילה בקר ,בצלים ,שומשום ,ועשבי תיבול טריים בציר תבלינים סצ'ואנים (בלי רסק צ'ילי)
מרק ילדים מרק עוף אטריות ראמן
אטריות מוקפצות בווק
* טיבטיאן נודלס אטריות מש ,נתחי פילה בקר ,דלעת וירקות ירוקים בסוייה טיבטית קלה (בלי שום)
ניו יסאי יקי אטריות ראמן ,חציל ,קישוא ,פלפל ,בצל אדום ,כוסברה ואגוזי קשיו ברוטב מירין וחומץ דקלים (בלי שום)
* בודהה נודלס אטריות אורז ,נתחי עוף ,ירקות ירוקים ואגוזי קשיו בסויית שהאושינג קלה (בלי שום)

₪ 51
₪ 59
₪ 64
₪ 65
₪ 68
₪ 28

₪ 55
₪ 63
₪ 67
₪ 69

₪ 74
₪ 55
₪ 55

