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קרות
20 .................................... סלט כרוב יפני

שערות כרוב טרי וגזר ברוטב אסיאייתי  
שומשום וגרעיני חמנייה קלויים

סלט מלפפונים ואצות...................... 22
מלפפונים פרוסים, אצות ים, שערות כרוב 

דקיקות, גזר ואיטריות זכוכית בתוספת 
שומשום קלוי

22 ...................................... חמוצים יפנים
לקט ירקות מוחמצים

22 .................................................. אדממה
פולי סויה

35 ...................... סלט בריאות תאילנדי
סלט מרענן עשיר בירקות טריים, איטריות 

זכוכית, בוטנים, כוסברה ונענע ברוטב 
אסיאתי בטעמי גי'נג'ר, שום ולימון, עוף 
)תוספת 5 ש״ח(, בקר )תוספת 10 ש״ח, 

סלמון )תוספת 10 ש״ח(, סלמון אפוי 
)תוספת 11 ש״ח(

26 .......................... ספרינג רול ויאטנמי
2 יח׳. חסה, ירקות מוחמצים, איטריות 

ורמיצ'לי, כוסברה, נענע בזיליקום ומלפפון 
מגולגל בעלי אורז דקיקים, שרימפס 

)תוספת 9 ש״ח(

חמות
ירקות בטמפורה................................. 30

בטטה, חציל, כרובית ובצל

פירות ים בטמפורה........................... 40
שרימפס וקלמרי

שרימפס בטמפורה............................ 45

38 .................. קלמרי בטמפורה ולימון
טבעות קלמרי פריכות

גיוזה צמחוני )מינ׳ 2 יח׳(.........  7 ליח׳
ירקות / פטריות שיטאקה / שום ובוטנים

......................... 8 ליח׳ גיוזה )מינ׳ 2 יח׳(
עוף / אווז / בקר

26 ...................... קריספי אגרול צמחוני
2 יח׳

29 ............................ קריספי אגרול עוף
2 יח׳

מרקים
18 ........................................................ מיסו
מרק על בסיס ציר דגים עם טופו, אצות ים 

עשירות, בצל ירוק ופטריות שטאקה

אגדאשי טופו....................................... 26
קוביות טופו פריכות וגרידת צנון בציר מרק 

מיסו דאשי מתקתק

טום יאם................................................. 26
מרק תאילנדי חריף על בסיס קרם קוקוס 

עשיר, למון גראס, אננס וקארי אדום. מוגש 
בליווי איטריות, כוסברה, עגבניות שרי 
ובצל ירוק. טופו )3 ש״ח(, עוף )5 ש״ח(, 

פירות ים )10 ש״ח(

 F
IR

S
T  ת

שונו
רא





צמחוני
32 .......................................Tofo Tempo

טופו בטמפורה, אבוקדו, אושינקו וגזר 
בציפוי דפי טמגו

37 .....................................Green Piece
אספרגוס, אצות וואקמה, בצל ירוק, אבוקדו 

עטוף במלפפון

33 .......................................Vegi ספיישל
אבוקדו, קנפיו ומלפפון עטופים באבוקדו 

ודפי טמגו

38 .....................................Rice Season
רול מגולגל בדפי אורז ובמילוי בצל ירוק, 

סלק, אספרגוס ומלפפון

דגים
ספיישל סלמון..................................... 37

סלמון אפוי, קנפיו, ואבוקדו עטופים 
בסלמון נא ובקריספי בטטה צ'יפס

40 ................................. Red Red Tuna
טונה אדומה, אושינקו, בוטנים קצוצים 

ופטריות שיטקה עטוף בטונה אדומה

37 ............................................Egg's Rol
סלמון נא, אבוקדו וגזר בתוספת ביצי 

סלמון 

37 ............................................... למון סאן
דניס אושינקו, מלפפון וכוסברה עטופים 

בפלחי לימון דקיקים וברוטב סרירצ'ה 
חרפרף

סביצ'ה................................................... 35
סלמון או דניס בלימון וחומץ יפני, אבוקדו, 

קנפיו ובצל ירוק עטוף בבטטה ואבוקדו

40 ................................................. T דאבל
טונה אדומה, אושינקו ואבוקדו עטוף 

בספייסי טונה, בצל ירוק וקריספי בטטה 
צ'יפס

41............................... סשימי רול )5 יח'(
טונה אדומה, סלמון ודניס עטופים במלפפון

דואט של שני דגים............................ 38
סלמון, טונה, אבוקדו ובצל ירוק מצופה 

בפנקו

38 ............................................................S2

סלמון, סלמון סקין, אבוקדו ובטטה

ספיישל מעושן.................................... 37
סלמון מעושן, אספרגוס, גבינת שמנת ובצל 

ירוק עטוף באבוקדו

40 .......................... טריו - שלושה דגים
סלמון, טונה, דניס ובצל ירוק עטופים 

בסלמון, טונה דניס 

39 .................................................. סמוראי
מלפפון, גזר ואבוקדו עטופים בקריספי 

סלמון וטריאקי

37 ................ ספיישל ספייסי טונה רול
אבוקדו אושינקו בציפוי פנקו ובצל ירוק

35 .......................................... קריספי רול
רול קרנצ'י מטוגן בטמפורה וממולא 

בסלמון, אבוקדו וגזר

סביצ'ה סלמון וסלמון סקין............ 38
אבוקדו וקנפיו עטופים באבוקדו ופירורי 

פנקו

קריספי צ'יקן....................................... 36
רצועות חזה עוף בפנקו, מלפפון ובטטה 

בציפוי אבוקדו
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פירות ים
45 ..................................UNAGI TOAST
צלופח חם, בוטנים קצוצים, אבוקדו, מלפפון 

וחלפיניו עטוף באבוקדו ובטטה צ'יפס

42 ........................................Wow Unagi
צלופח חם, קנפיו ואבוקדו עטוף באבוקדו

37 .......................................Black Tiger
שרימפס טמפורה, מלפפון וקנפיו בציפוי 

שומשום שחור

38 ........................................... טוביקו רול
שרימפס קצוץ, בשר סרטנים, אבוקדו 

בציפוי ביצי טוביקו

38 ..............................................Solo Sui
שרימפס טמפורה, סלמון, מלפפון ועירית 

בציפוי פירורי פנקו

40 ...........................................Lu ספיישל
סלמון טמפורה, שרימפס טמפורה, חסה, 

בצל ירוק, ביצי סלמון וקנפיו עטוף בביצי 
טוביקו

מסעדת סואי נפתחה בשנת 2004 ברחוב שקט 
ברמת אביב. עם השנים הפך סואי לשם השמור 

ליודעי דבר ומביני עניין, בזכות הקפדה על שימוש 
בדגים טריים ובחומרי גלם מובחרים. אנו שמחים 

לארח אתכם בסניף החדש שלנו. בילוי נעים!



נודלס
42 ............................................... פאד תאי

המנה הקלאסית של איטריות אורז, ירקות 
מוקפצים, ביצה, כוסברה, נבטים ובוטנים 

כתושים

האדומה................................................. 42
איטריות ביצים מסורתיות ברוטב קרם 
קוקוס עשיר, קארי אדום, לקט ירקות, 

בוטנים וכוסברה

הירוקה )חריפה(................................. 42
איטריות ביצים מסורתיות ברוטב קרם 
קוקוס עשיר, קארי ירוק, לקט ירקות, 

בוטנים וכוסברה

הפיקנטית )חריפה(............................ 42
איטריות ביצים בתוספת כרוב, כרובית, גזר, 
בצל, בצל ירוק, בוטנים וכוסברה, על בסיס 

סויה שחורה

אורז
48 .......................................... שניצל סואי

חזה עוף בציפוי קריספי פנקו בתוספת אורז 
מוקפץ וסלט אישי

45 .................................................. דמבורי
מנת סושי בצלחת. אורז סטיקי, אבוקדו 

כתוש, פרוסות מלפפון, סלמון ושערות נורי, 
סלמון אפוי )תוספת 1 ש״ח(, סלמון טמפורה 

)תוספת 4 ש״ח(, טונה )תוספת 5 ש״ח(,                      
צלופח )תוספת 10 ש״ח(, שרימפס טמפורה 

)תוספת 13 ש״ח(

40 .............................................. צ'ופ סואי
אורז מוקפץ בתוספת כרוב, גזר, גמבה, 

אפונה, בצל, וחביתה יפנית על בסיס סויה,
טופו )תוספת 3 ש״ח(, עוף )תוספת 5 ש״ח(, 

בקר )תוספת 10 ש״ח(, פירות ים )תוספת 10 
ש״ח(, שרימפס )תוספת 15 ש״ח(

ירקות מוקפצים עם אורז לבן....... 40
טופו )תוספת 3 ש״ח(, עוף )תוספת 5 ש״ח(, 

בקר )תוספת 10 ש״ח(, פירות ים )תוספת 10 
ש״ח(, שרימפס )תוספת 15 ש״ח(
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17 .......................................... מאקי )8 יח׳(
23 .......................... I/O )אורמאקי )8 יח׳
23 ................................ פוטומאקי )5 יח׳(
קונוס )1 יח׳(...........................................19
20 ...................................... אינארי )2 יח׳(
סנדוויץ׳ )4 יח׳(.................................... 29

תוספות
8 ........................................... סלמון / דניס
9 ............ סלמון אפוי / סלמון טמפורה
9 ................. ספייסי טונה / סלמון סקין
טונה אדומה........................................... 11
10.......................... ביצי סלמון / טוביקו
שרימפס מאודה.................................... 11
שרימפס טמפורה................................. 12
סלמון מעושן......................................... 12
בשר סרטנים / קריספי צ'יקן........... 14
צלופח......................................................18
אושינקו / שיטאקה / קנפיו................ 1
2 ........... בוטנים / טמגו / גבינת שמנת
אספרגוס................................................... 3
4 ............................................................ טופו
6 ............................ דפי סויה / דפי אורז

סשימי / ניגירי
22 / 29............................................ סלמון
דניס...............................................29 / 22
טונה............................................... 35 / 28
צלופח........................................... 42 / 35
מיקס.............................................. 55 / 45
19 / - ................................................. טמגו
שרימפס........................................... - / 29
25 / - ................ סלמון צרוב בטריאקי

תוספות טופו )3 ש״ח(, עוף )5 ש״ח(, 
פירות ים )10 ש״ח(, בקר )10 ש״ח(

סלמון )10 ש״ח(, שרימפס )15 ש״ח(

תוספות ללא תשלום אבוקדו, בטטה, 
בצל ירוק, גזר, מלפפון, גמבה, עירית

)2 יח׳()3 יח׳(
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58 ................................ קומבינציה 1 )צימחונית( 24 יח׳
8 יח' ספיישל צימחוני אבוקדו, מלפפון, קנפיו וגזר, עטוף בטמגו 

8 יח' אורמאקי גזר, אבוקדו, מלפפון ושיטקה
8 יח' מאקי מלפפון, בטטה וקנפיו

66 ......................................... קומבינציה 2 )יחיד( 24 יח׳
8 יח' אורמאקי סלמון ואבוקדו 

8 יח' מאקי טונה ובטטה מאודה 
8 יח' מאקי אבוקדו ומלפפון

קומבינציה 3 )זוגית( 34 יח׳..................................... 109
8 יח' אורמאקי ספייסי טונה, בטטה מאודה ומלפפון

8 יח' אורמאקי סלמון, אבוקדו וקנפיו
8 יח' מאקי דניס ובצל ירוק

8 יח' מאקי אבוקדו וגזר 
2 יח' ניגירי סלמון 

120 ............................. קומבינציה 4 )פירות ים( 26 יח׳
8 יח׳ אורמאקי שרימפס, טמפורה, אבוקדו וקנפיו בציפוי פנקו

8 יח׳ אורמאקי קראבסטיק, גזר ושיטקה עטוף באבוקדו
8 יח' מאקי בשר סרטנים ועירית

2 יח׳ ניגירי שרימפס

209 ................................... קומבינציה 5 )גדולה( 48 יח׳
8 יח' אורמאקי סביצ'ה סלמון ,אבוקדו, קנפיו ובצל ירוק

8 יח' אורמאקי מלפפון, גזר ואבוקדו
8 יח' אורמאקי טונה ואבוקדו

8 יח' מאקי דניס ובצל ירוק
4 יח' סנדוויץ' טונה ואבוקדו

4 יח' סנדוויץ' סלמון ואבוקדו
4 יח' סלמון וטונה עטופים בסלמון וטונה

4 יח' ספיישל סלמון וטריאקי ומלפפון עטוף באבוקדו

115 ........................ קומבינציה 6 )ספיישל זוגי( 24 יח׳
4 יח' בלאק טייגר 

4 יח' ספיישל טריאקי רול
4 יח' טוביקו רול

4 יח' סביצ'ה דניס 
4 יח׳ vegi ספיישל 
4 יח׳ ספיישל סלמון

קלה
12 ................................ קולה 
דיאט קולה...................... 12
12 .................................... זירו
12 ................. דיאט ספרייט
12 ............................. ספרייט
12 .............................. פאנטה
בירה שחורה................... 12
תפוזים / לימודה סחוט... 12
אשכוליות........................ 12
כוס סודה......................... 10
פררל................................. 22
פיוז טי.............................. 12
מים תפוח / אפרסק..... 10

בירות
)לאגר יפנית בבקבוק(

28 ................................. קירין
28 ...... 1/3 סינגה מהחבית
31 ...... 1/2 סינגה מהחבית
28 ............................. סאפורו
31 ........ היטאצ'ינו )בוטיק(
28 ................................ סטלה
28 ................................. אסאי
28 ................................ מלכה

סאקה
29 ........... אוזקי )180 מ"ל(
ניגורי................................. 42
סאקה חם......................... 42

יינות                                       
אדום

90/26 ........................ מלבק
מרלו.......................... 90/26 

לבן
90/26 .......... גוורצטרמינר
שרדונה..................... 90/26
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ראשונות לקומבינציה
סלט כרוב יפני................................................................. 10
סלט מלפפונים ואצות................................................... 10
חמוצים יפנים................................................................... 10
10 ..................................................................................... מיסו
10 ............................................................................... אדממה
20 .........................................  מנות ילדים!ספרינג רול ויאטנמי )1 יח'(

שאל בסניף!
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