YAKIMONO
SUSHI MENU HILTON
Miso Shiru
Soybean paste based soup

Wakame Salad

$5.50

₪26.00

$8.00

₪37.50

$23.00

₪108.00

$22.00

₪103.00

$6.00

₪28.00

$6.50

₪30.50

$6.50

₪30.50

$7.00

₪33.00

$20.00

₪94.00

$16.00

₪75.00

$16.00

₪75.00

$19.50

₪91.50

$18.00

₪84.50

$22.50

₪105.50

$26.00

₪122.00

Seaweed & cucumber in sonomono sauce

Sashimi Mori Awase
Assortment of raw fish
Salmon/Tuna/Sea Bass 6 pcs

Nigiri Take
Nigiri selection
Salmon/Tuna/Sea Bass 6 pcs

Nigiri Spicy
Unique piece of spicy
Salmon/Tuna/Sea Bass

Teri Gonkan

Avocado wrapped around rice
topped with Salmon/Sea Bass in teriyaki

Salmon Note

Seared Salmon nigiri with note sauce

Gonkan Sakana
Grey Mullet wrapped around rice
topped with chopped mix fish,
oshinko & chili oi

Goma Sushi Mori
Sushi balls wrapped with fish
in chef´s suace 4 pcs

Yassai Maki Sushi
Vegetables roll rice/seaweed out
10 pcs

Bouquet Maki Sushi
Special vegetable roll 6 pcs

Maki Sushi in choice:
Salmon/Tuna/Sea Bass
with vegetables

Teri Maki Sushi
Salmon/Sea Bass in teriyaki sauce
wrapped with avocado 6 pcs

Rainbow Maki Sushi

Raw Salmon, avocado & Salmon Roe
wrapped with raw fish 6 pcs

Rainbow Special

תפריט סושי בר הילטון

Raw Salmon & avocado wrapped with
selection of chopped fish & scallions 6 pcs

Service not included

מרק מיסו

 אצות ובצל ירוק, טופו,מחית פולי סויה

סלט וואקמה

סלט אצות ומלפפונים ברוטב סונומונו

סשימי מורי אווסה

מבחר פרוסות דג נא
 יח׳6 בס הסלע/טונה/סלמון

ניגירי טאקה

מבחר ניגירי סושי
 יח׳6 בס הסלע/טונה/סלמון

ניגירי ספייסי

כדור אורז עטוף בסשימי במילוי דג
בס הסלע/טונה/קצוץ ברוטב ספייסי סלמון

טארי גונקאן

אבוקדו עוטף כדור אורז במילוי
סלמון ברוטב טאריקי/בס

סלמון נוטה

ניגירי סלמון צרוב עם רוטב נוטה

גונקאן סאקנה

כדור אורז עטוף בגריי מאלט
במילוי דגים קצוצים
עם אושינקו ושמן צ׳ילי

גומה סושי מורי

כדורי סושי עטופים במבחר דגים
 יח׳4 ברוטב השף

ייסאי מאקי סושי

אצה/רול מבחר ירקות עטוף אורז
 יח׳10

בוקה מאקי סושי

 יח׳6 רול ירקות עטוף במבחר ירקות

:מאקי סושי לבחירה

בס הסלע/טונה/סלמון
וירקות

טארי מאקי סושי

בס הסלע ברוטב טריאקי/רול סלמון
 יח׳6 עטוף באבוקדו

ריינבאו מאקי סושי

 אבוקדו וביצי סלמון,רול סלמון
 יח׳6 עטוף בדגים נאים

ספיישל ריינבואו

רול סלמון נא ואבוקדו עטוף במבחר
 יח׳6 דגים קצוצים ובצל ירוק

המחיר לא כולל שירות

* לא מוגש בשבתות וחגים
: אורחים הלנים במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת תייר (ויזה) מסוג.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
 אורחים שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3; ב/2ב
* Not available on Shabbat and Holidays.
All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

