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إدمامي على البخار
فول الصويا مع ملح البحر

 إدمامي الحار
فول الصويا مقلي

شوربة الميزو
مرق الداشي، ميزو، التوفو )جبن نباتي(، طحالب وبصل معمر

  شوربة الروبيان
شوربة الروبيان الحارة مع مرق عشب الليمون الحمضي، فطر وطماطم

اإلنقليس
إنقليس الماء الحلو يقدم مع خبز البريوش و مربى الثوت و الصويا الحلوة

الروبيان الصخري
يقدم مع صلصة المايونيز الحارة

برجر لحم الواغي
برجرلحم الواغيو مشوي يقدم مع المسترد الياباني، مربى البصل وخبز البريوش محلي صنع

الدجاج المقلي
قطع الدجاج المقرمش بالزعتر، زنجبيل ومغطاة بالمسترد الياباني

كالمار كاري كاري
تمبورا مقلية تقدم مع مسحوق الشطة والليمون

كوروكي
 لحم الواغيو وكروكيت البطاطس ممزوج مع البصل المحلى يقدم مع المايونيز الياباني وصلصة

 الخضروات محلية الصنع

فطائر الدجاج
 فطائر الدجاج مطهوة على البخار ومقلية تقدم مع صلصة بونزو الليمون

)٥ حبات(

فطائر الروبيان واالفوكادو
 فطائر الروبيان واالفوكادو مطهوة على البخار تقدم مع صلصة بونزو الليمون

)٥ حبات(

)فطائر اللحم )نيكومان
  )فطائر مطهوة على البخار محشوة بلحم الواغيو الحلو والمتبل )٤ حبات

نوزومي تاكو
لحم واغيو تاكو يقدم مع جواكامولي محلي الصنع
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قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين



أكامي تونا

شو تورو تونا متوسطة الدسم

أو تورو بطن التونا الدسم

سوزوكي قاروص

تاي أوراتا

هماتشي تونة الزعنفة الصفراء

ساكي سلمون

إبي روبيان

إنقليس إنقليس الماء الحلو

كاني ساق السلطعون الملكي
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ماكي ياساي
ماكي نباتي مع البطاطس المقرمشة، خيار وصلصة التفاح بالنعناع

ماكي الخليج
دجاج بصلصة الترياكي مع الخيار المخلل، بصل أخضر يقدم بصلصة الفلفل الحار وصلصة الثوم

ماكي لحم الواغيو بالهليون
لحم الواغيو بصلصة الفلفل الحلو يقدم مع الهليون والخيار

  ماكي البط
شرائح البط تقدم مع الخيار وصلصة الهويزين محلية الصنع

ماكي السلمون مع السلطعون
السلمون الحار مع السلطعون الملكي يقدم مع الميونيز الياباني

 ماكي التونا الحار
يقدم مع مربى الزنجبل

لفائف كاليفورنيا
لحم السلطعون الطازج مع المايونيز الياباني و وسابي الكافيار األخضر

سوشي ونيجيري

سعر الساشيمي والنيجيري بالحبة

لفائف الماكي

قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين
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ماكي الربيع
جزر، فلفل أخضر وأحمر وافوكادو ملفوف في جلد الخيار

ماكي ساكي إبي
سلمون إسكتلندي ملفوف في الخيار مع الروبيان المتبل واالفوكادو

ماكي المياه الزرقاء
سلمون إسكتلندي، تونة الزعنفة الزرقاء وقاروص الخليج ملفوف في الفجل األبيض المتبل

تشكيلة نوزومي
١٥ حبة مختلفة من أجود قطع المأكوالت البحرية تضم الساشيمي و النيجيري

٦ أصناف ساشيمي ونيجيري مختلفة من اختيار الشيف

٨ أصناف نيجيري مختلفة من اختيار الشيف

ماكي نوزومي مع سوداشي مايونيز
تونا الزعنفة الصفراء، سلمون، تونا، يقدم مع مايونيز السوداشي

ماكي نوزومي باألسلوب الجديد
روبيان على طريقة التمبورا مع االفوكادو ورقائق السلمون المقرمشة يقدم مع المسترد الياباني

لفائف السبايدر
سلطعون البحر مقلي، خيار، أفوكادو محشو بالكافيار وصلصة المايونيز الحارة

ماكي تمبورا بروبيان الخليج العربي
 الروبيان المحلي على طريقة التمبورا مع األفوكادو مغطى بالترياكي الحلو وصلصة المايونيز 

الحارة

ماكي سرطان البحر الكندي
سرطان البحر الكندي كامل على طريقة التمبورا يقدم مع اوراق الخس والمايونيز الياباني الحار 

لفائف الماكي بدون أرز

مختارات الشيف المتنوعة

ماكي التمبورا

قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين
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التمبورا

تشكيلة من الخضروات
تشكيلة الخضروات تقدم مع صلصة التن داشي

روبيان
تخمسة قطع من الروبيان مع صلصة التن داشي

سلمون تاتاكي
تقدم مع شبت ، أفوكادو كيزامي و ليمون و صلصة يوزو

لحم الواغيو تاتاكي
يقدم مع مخلل بصل أحمر وزيت كمأة

الروبيان المتبل
مع صلصة التفاح وصلصة اليوزو اليابانية

ساشيمي تونة الزعنفة الصفراء المتبل
يقدم مع الفلفل الحار، صلصة الطماطم الحارة وصلصة البونزو

بطن التونا المتبل
يقدم مع ورق السيشو الطازج و الكنزامي بالفجل الياباني

تارتار السلمون باألفوكادو
   يقدم مع كافيار السلمون، فاكهة زهرة العاطفة وأفوكادو

المأكوالت البحرية المتبلة

قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين
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 من ساللة تاجيما لبقر واغيو في منطقة هيوجو باليابان، نفخر بأن نقدم في نوزومي أعظم أنواع
اللحم البقري في العالم

لحم الواغيو درجة ٩+ يقدم مع صلصة الوافو

فيليه

الخاصرة

لحم الواغيو

من شواية الروباتا

صيخ دجاج وبصل أخضر
مشوي ويقدم مع صلصة الترياكي

صيخ لحم الواغيو
مع صلصة الوافو

الدجاج المتبل بالميزو
دجاج متبل بالميزو لمدة ٤٨ ساعة

لحم الضلع القصير الياباني
مشوي مع صلصة الباربيكيو الياباني الحارة

لحم واغيو ساندو
لحم بقر واغيو يقدم مع بريوش على الفحم منزلي الصنع وصلصة نوزومي باربيكيو

اللحوم والدواجن

قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين
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السمك والمأكوالت البحرية

أطباق األرز

أرز على البخار
مع بذور السمسم األسود

تشا هان ياساي
أرز ياباني مقلي مع الخضروات الموسمية والبيض

تاكيكومي غوهان بالفطر 
 أرز مطبوخ في صحن الفخار، بالفطر الياباني

تشا هان بالسلطعون الملكي
 أرز ياباني مقلي مع السلطعون الملكي، ثوم معمرو ثوم

جمبري الخليج
مشوي مع صلصة الياكي الحلو

أوراتا
أوراتا مشوي يقدم مع الزنجبيل المخلل المحلي الصنع 

السلمون بالترياكي
سلمون مشوي يقدم مع صلصة الترياكي

القد األسود
مشوي ويقدم مع ميزو النوزومي

غرتان السلطعون الملكي بالفجل الياباني
مشوي بالقشرة مع طبقة رقيقة من الثوم البري الطازج، زبدة وجبنة التوفو

غرتان سرطان البحر الكندي
مشوي بالقشرة مع طبقة رقيقة من الثوم البري الطازج، زبدة وجبنة التوفو

قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين
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جوكا وكامي جوماي
سلطة الطحالب البحري مع صلصة السمسم

خضروات ربيعية مقلية
مع الثوم  و صلصة الخضروات المحلية الصنع

كرباشو الشمندر
الشمندر المتبل في الصويا الحلوة يقدم مع الفقع وخل البصل مع بذور اليقطين

سلطة نوزومي الخضراء
تقدم مع االفوكادو على طريقة التيمبورا مع صلصة الفقع

سلطة كامو
 شرائح لحم البط ممزوجة مع البصل األخضر، طماطم، خيار، فجل أبيض وممزوجة بصلصة الهوزين

مع النعناع

سلطة الروبيان
روبيان مشوي مع البصل وتارتار الفلفل يقدم مع صلصة بذور السمسم االسود

سلطة لحم الواغيو
 لحم الواغيو المقلي المقرمش في أوراق الجرجير مع صلصة الفلفل الحلو والليمون

سلطات وأطباق جانبية

نباتي

سوشي

ماكي الخيار
ماكي الخيار يقدم بالنوري مع بذور السمسم

ماكي االفوكادو
ماكي االفوكادو يقدم بالنوري

ماكي الربيع
 جزر، فلفل أخضر وأحمر وافوكادو ملفوف في جلد الخيار

ماكي ياساي
ماكي نباتي مع البطاطس المقرمشة، خيار وصلصة التفاح بالنعناع

تشكيلة السوشي النباتي
اختيارمن التيماري، كونكان ولفائف الماكي تقدم مع صلصات الفلفل والليمون والبونز

قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين
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من الحلويا

طبق نوزومي للحلويات
مجموعة كاملة من الحلويات والفواكه والسربيه

الشكوالتة فندان من نوزومي
الشكوالتة فندان تقدم مع ايس كريم الفاني

  كعكة الميزو بالجبنة
  تشكيلة كعكة الميزو بالجبنة البيضاء والباردة مع ايس كريم الفانيال وصلصة الكراميل المالحة

 نوزومي تيراميسو
ماتشا تيراميسو عبارة عن مزيج من الشوكوالتة البيضاء والماسكاربوني ومسحوق الماتشا

نوزومي ميلفاي
.عجين الفطير محلي الصنع المحشو بكريم الفانيال، يقدم مع شراب نوزومي الذهبي

بابلوفا باليوزو
مرنغ مقرمش يقدم مع كريمة اليوزو والتوت البري الطازج

طبق الفواكه الغريب
تشكيلة من الفواكه الموسمية الغريبة

المشروبات الساخنة

  ايرل جري فلورال  ,البابونج, الليالي المغربية 

لؤلؤة الياسمين

قهوة أمريكية , كابتشينو,إسبريسو إسبريس ,مزدوج ,

شوكوالتة ساخنة

تشكيلة الشاي

قد تحتوي األطباق على مسببات الحساسية ، إذا كان لديك أي متطلبات غذائية يرجى التحدث إلى أحد الموظفين


