
 

Taste of Asia 

 اآلسيوية أشهى المذاقات

Some of the dishes on this menu may contain traces of nuts. Please inform a member of the staff on any allergies 
Or special dietary requirements. All prices are subject to 10% service charge, 6% tourism fee, 4% Municipality Fees and 5% Vat. 

 
 كـافـة ي الخاص. بار النادل بنظامك الغذئي بعض اطباق تلك القائمه على بعض المكسرات .رجاء ابالغ احد افراد طاقم العمل اذا كان لديكم اي حساسيه ضد تلك المكونات او ضرورة اختحتو

ـة                                                               ـاف عـار ك سـ ـه األ ع ضـ سـوم %6 و خـدمـة %10 خـا ـه ر ي ياحـ سـ سـوم %4 و    ر
ـه                                                                           لـدي بة%5  و   ب ضري يمة  ق ة ال ضاف م  ال

 

 

APPETIZER 

 المقبالت
 

 
Kimchi 

Traditional Korean appetizer 

Dhs. 28.00 

 

 كيمشي

  مقبالت كورية عريقة

 28 درهم

Edamame 

Slightly seasoned soy beans 

Dhs. 28.00 

 

 إدامامي

 التوابلبشيء من فول الصويا 

 

Spicy Edamame 

Slightly spice seasoned soy beans 

Dhs. 30.00 

 

 حار إدامامي
 قليل من التوابلبفول الصويا 

 درهم 30

 

Sweet and Spicy Edamame 

Spice seasoned soy beans 

Dhs. 30.00 

 

 حارحلو  إدامامي
 التوابل فول الصويا مع

 درهم 30

 

Chicken Gyoza 

Japanese style dumplings 

Dhs. 28.00 

 

 الدجاج جيوزا
 اليابانية بالطريقةزالبية 

 درهم 28

 

Vegetable Gyoza 

Japanese style vegetable dumplings 

Dhs. 28.00 

 

 الخضار جيوزا

 اليابانية بالطريقة الخضار زالبية

 درهم 28
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Panko Prawn 
Bread Crumbed coated Prawns 

Dhs. 48.00 

 

 الروبيانبانكو 

 بالبقسماط روبيان

 درهم 48

 

 

Tuna Tataki 

Lightly seared citrusy Tuna 

Dhs. 45.0 

 

 توناالكي اتات
 الحمضياتمشّوحة بنكهة تونا 

 درهم 45

 

 

Tuna & Avocado Tartare 
Fresh raw Tuna and avocado with seasonings topped with Red Tobico 

Dhs. 48.00 

 

 وفوكادوتارت التونا واأل

 األحمريعلوها التوبيكو  فوكادو مع األالمتبلة  النيئة تونا

 درهم 48

 

Salmon & Avocado Tartare 
Fresh Raw salmon and avocado with seasonings topped with Red Tobico 

Dhs. 48.00 

 

 وفوكادوتارت السلمون واأل

 متبل  يعلوه التوبيكو األحمرال النيئالسلمون سمك 

 درهم 48

 

Mixed Tartare 
Fresh Raw Tuna, Salmon and Avocado with seasonings topped with Red Tobico 

Dhs. 48.00 

 

 تارت مشكل

 توبيكو احمرال يعلوها التوابلب فوكادوتونا طازجة  سلمون مع األ

 

Salmon Croquettes 

Breaded and fried salmon and potato 

Dhs. 45.00 

 

 سلمون كروكيت ال

 بطاطاالمع سلمون مقلي بالبقسماط 

 درهم 45
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SOUP 
 الشوربات

 

Miso Soup 

 
Miso soup with tofu and seaweed 

Dhs. 20.00 

 

 شوربة ميسو

 توفو وأعشاب البحرالشوربة ميسو مع 

 

 

SALAD 

 السلطات

 

 

Crabstick Salad 

Crabstick and cucumber with mayo dressing 

Dhs. 40.00 

 

 السلطعونسلطة أصابع 

 خيار مع صلصة مايونيزالسلطعون والأصابع 

 

 

Sashimi Salad 

 ساشيميالسلطة 

 

Tuna and salmon on a bed of assorted lettuce with Ponzu Sauce 

Dhs. 45.00 

 
 ع وصلصة البونزاعلى طبقة من الخس المنو  السلمون والتونا سمك 

 درهم 45

 
 

SASHIMI SPECIALTIES 
 الخاصةأطباق الساشيمي 

 

 

Ebi/Prawn 

Dhs. 50.00 

 

 ايبي روبيان

 درهم 50

 

Maguro/Tuna 
Dhs. 48.00 

 

 تونا/ماجورو

 درهم 48
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Sake/Salmon 
Dhs. 50.00 

 

 سلمون/سيك

 درهم 50

 

Ika/Squid 

Dhs. 38.00 

 

 حبار/إيكا

 درهم 38

 

 

Tia/Snapper 
Dhs. 42.00 

 

 سلطان إبراهيمسمك /تيا

 درهم 42

 

Kanikama/Crab Stick 

Dhs. 38.00 

 

 أصابع السلطعون/كانيكاما

 درهم 38

 

 

SUSHI SPECIALTIES 
 الخاصةسوشي الأطباق 

 

 

Prawn Tempura Roll 
Deep fried battered prawn and cucumber roll 

Dhs. 48.00 

 

  روبيانال تمبورارول 

  المقلي بطبقة علوية مقرمشة ورول الخيار روبيانال رول

درهم 48  

 

Sweet and Spicy Prawn Tempura Roll 

Deep fried battered sweet & spicy prawn and cucumber roll 

Dhs. 48.00 

 

 ةالحار ةالحلو روبيانال تمبورارول 

 رول الروبيان الحلوة الحارة مقلية بطبقة علوية مقرمشة ورول الخيار 

 درهم 48

 

California Roll 
Crabmeat Roll 

Dhs. 36.00 

 

 كاليفورنيا رول

 رول لحم السلطعون

 درهم 36
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California Tempura Roll 

Tempura fried Crabmeat roll topped with hot spicy mayo 

Dhs. 48.00 

 

 رول تمبوراكاليفورنيا 
 طبقة من صلصة مايو الحارة تعلوها السلطعون تمبورا رول

 درهم 48

 

Crazy California 

Crabmeat, avocado and cucumber rolled topped with crazy crabmeat 

Dhs. 45.00 

 

 كاليفورنيا كريزي 
 لحم السلطعونطبقة من السلطعون باألفوكادو والخيار تعلوها  رول

 درهم 45

 

Dynamite Roll 

Tuna rolled with dynamite hot garlic chili sauce 

Dhs. 45.00 

 

 داينمايت رول
 ثومالحار والفلفل بصلصة داينمايت من الملفوفة  تونا

 

Dragon Roll 

Prawn, crabmeat and avocado rolled with dynamite sauce 

Dhs. 45.00 

 

 دراغون رول
 يناميتمع صلصة دوسلطعون وأفوكادو   روبيان

درهم 45   

 

Volcano Roll 

Crabmeat and Avocado tempura rolled topped with dynamite sauce 

Dhs. 45.00 

 

 رول نواوفولك
 اينمايتصلصة دتعلوها  فوكادومع األالسلطعون  تمبورا رول

 درهم 45

 

Maki Salmon Roll 

Salmon and avocado with crème cheese roll 

Dhs. 48.00 

 

  سلمونالماكي رول 
 بالكريمةمع الجبن  فوكادوالسلمون واأل رول

 درهم 48

 

Maki Tuna Roll 

Tuna and avocado roll with crème cheese 

Dhs. 48.00 

 

 تونا الماكي رول 
 بالكريمةوالجبن  فوكادوتونا مع األ

  درهم 48
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Salmon Skin Roll 
Crunchy salmon skin and avocado roll with crème cheese & teriyaki sauce 

Dhs. 36.00 

 

 سلمون رول جلد ال

 ترياكيالوصلصة  بالكريمةلجبن مع ا فوكادوالسلمون المقرمشة واأل رول جلد

 درهم 36

 

 

Crispy Crab Sushi 

Crabmeat panko roll with crème cheese & teriyaki sauce 

Dhs. 45.00 

 

 المقرمش السلطعونسوشي 
 ترياكيالوصلصة رول بانكو السلطعون مع الجبن بالكريمة 

 درهم 45

 

Salmon Sushi 

Salmon and crème cheese roll 

Dhs. 45.00 

 

 سوشي السلمون
 بالكريمةالجبن مع لفائف السلمون 

 درهم 45

 

Tuna Sushi 

Tuna and crème cheese roll 

Dhs. 45.00 

 

 سوشي التونا
 بالكريمةالجبن مع التونا  رول

 درهم 45

 

Vegetable Sushi 

Mixed vegetables and Takuan roll 

Dhs. 36.00 

 

 الخضارسوشي 

 والخضار المشكلةرول التكوان 

 درهم 36

 

 

SUSHI and SHASHIMI SPECIAL 
 اطباق السوشي والساشيمي الخاصة

 

 

Sushi Salmon Obsession 

Bountiful servings of fresh Salmon in different creations 

Dhs. 95.00 

 

 سوشي سلمون اوبسيسيون

 ابداعات السلمون المتنوعةتزخر بأطباق 
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 درهم 95

 

 

 

Sushi Tuna Fanatic 

Bountiful servings of fresh Tuna in different creations 

Dhs. 95.00 

 

 تك اوفانتونا سوشي 

 أطباق تزخر بابداعات التونا المتنوعة

 درهم 95

 

Combination Boat Large 

Selection of imported and local fish with seafood 

Dhs. 198.00 

 

 بوت )كبير( تشكيلة
 المحلية والمستوردةكبيرة من خيارات األسماك والمأكوالت البحرية  تشكيلة

 درهم 198

 

Combination Boat Small 18pcs 

Selection of imported and local fish with seafood 

Dhs. 105.00 

 

 تشكيلة بوت )صغير(
 تشكيلة كبيرة من خيارات األسماك والمأكوالت البحرية المحلية والمستوردة

 درهم 105 

 
 

TEMPURA 

 تمبورا
 

 
Tempura Combination 

Assorted seafood and vegetable tempura 

Dhs. 60.00 

 

 كومبينيشن تمبورا

 تمبوراالتشكيلة من المأكوالت البحرية وخضار 

 

Vegetable Tempura 

Assorted vegetable tempura 

Dhs. 32.00 

 

 خضار التمبورا 

 خضار التمبورا تشكيلة من 

 

Shrimp Tempura 

Delicate battered crispy shrimp 

Dhs. 38.00 

 

 روبيان التمبورا 

  ةمقرمشمقلي بطبقة علوية روبيان 

 درهم 38.00
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DONBURI 

 دونبوري
 

Oyakodon 
Breaded chicken with egg and onion on a bed of steamed rice 

Dhs. 37.00 

 

 أوياكودون

 البخارالمطهو على رز طبقة من األعلى   بصلالوبالقسماط مع البيض دجاج 

 

Gyudon 

Thinly sliced beef on a bed of steamed rice 

Dhs. 48.00 

 

 دونوياج
 البخارالمطهو على رز طبقة من األعلى   بقرياللحم من الرفيعة شريحة 

 

Marinated Don 

Salmon, Tuna and red Snapper in Ponzu sauce on a bed of steamed rice 

Dhs. 50.00 

 

 متبلدون 

 البخارالمطهو على رز طبقة من األعلى   بصلصة البونزا سلطان إبراهيمتونا  سلمون  

 درهم 50

 

Chicken Kaarage Don 

Deep Fried Battered Chicken on a bed of steamed rice 

Dhs. 37.00 

 

 الدجاج كاراج دون
 البخارالمطهو على رز طبقة من األعلى   دجاج مقلي بالزبدة

 درهم 37

 

Tendon 

Prawn Tempura on a bed of steamed rice 

Dhs. 48.00 

 

 تيندون

 البخارالمطهو على رز طبقة من األعلى  ،روبيانتمبورا ال

 درهم 48

 

Yakiniku Don 

Grilled beef teriyaki on a bed of steamed rice 

Dhs. 37.00 

 

 ياكينيكو دون
 البخارالمطهو على رز طبقة من األعلى   مشويبقري ترياكي 

 درهم 37

 

Chicken Don 

Panko fried chicken on a bed of steamed rice 

Dhs. 37.00 
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 الدجاج دون

 البخارالمطهو على رز طبقة من األعلى   دجاج مقلي بالبقسماط

 درهم 37

 

BENTO 

 بينتو

 

Seafood Bento 

Seafood lover’s choice! Banquet of seafood delicacies including sashimi, seafood tempura, chili 

prawn and grilled salmon served with steamed rice, salad and miso soup 

Dhs. 110.00 

 

 بحرية البينتو مأكوالت 

  روبيان بحريةالمأكوالت التمبورا تشمل الساشيمي  مة من المأكوالت البحرية الشهية المأكوالت البحرية! ولي عشاقاختيار 

 وشوربة ميسو  سلطة على طبقة من األرز المطهو على البخار تقدم  .حار  وسلمون مشوي

 

Sakado Bento 
Japanese traditional style bento with grilled salmon and shrimp tempura served with choice of 

sashimi, chicken and beef served with soup, salad and rice 

Dhs. 90.00 

 

 سكادو بينتو
. يقدم مع اختيارك من الساشيمي والدجاج واللحم البقري .روبيانالتمبورا واليابانية التقليدية مع سلمون مشوي  بالطريقةبينتو 

 شوربة.الو  سلطةالو  رزاألمع أيضاً يقدم و

 

 

RAMEN 

 رامين

 
 

Shoyu Beef 

Wheat noodles soup with beef 

Dhs. 55.00 

 

 و اللحم البقريشوي

 مع اللحم البقري القمح شعيرية

 درهم 55

 

 

Shoyu Chicken 

Wheat noodles soup with chicken 

Dhs. 50.00 

 

 شويو الدجاج 

 مع الدجاج شعيريةشوربة ال

 درهم 50

 

Chicken Paitan 

Wheat noodles with chicken in clear broth 

Dhs. 50.00 

 

 الدجاج بيتان

 مرق الدجاجبمع الدجاج  القمح شعيرية

  درهم 50
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Beef Ramen 

Wheat noodles with beef in demi-glace 

Dhs. 55.00 

 
 اللحم البقري رامين

 سصلصة ديمي جالبمع اللحم البقري  القمح شعيرية
 درهم 55

 
 

YAKISOBA 
 ياكي سوبا

 

Stir-fry Chicken 
Buckwheat noodles with vegetables and chicken 

Dhs. 50.00 

 

حالدجاج   المشو 

 مع الدجاج والخضراوات سمرالقمح األ شعيرية

  درهم 50

 

Stir-fry Beef 

Buckwheat noodles with vegetables and beef 

Dhs. 55.00 

 

 مشوحبقري لحم 

 مع اللحم البقري والخضراواتالقمح األسمر  شعيرية

  درهم 55

 

Stir-fry seafood 

Buckwheat noodles with vegetables, prawns and squid 

Dhs. 65.00 

 
 المشّوحةالمأكوالت البحرية 

 واألخطبوط روبيانمع الخضراوات، ال القمح األسمر شعيرية
 درهم 65

 
 

UDON 
 اودون

Stir-fry chicken 
Thick wheat noodles with vegetables and chicken 

Dhs. 50.00 

 

 مشو حدجاج 

 القمح مع الدجاج والخضراوات شعيرية

 درهم 50
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Stir-fry beef 

Thick wheat noodles with vegetables and beef 

Dhs. 55.00 

 

حاللحم البقري   المشو 
 القمح مع اللحم البقري والخضراوات شعيرية

 درهم 55

 

 

YAKITORI 

 ي توروياك

 
 

Chicken 
Grilled skewered barbecued chicken served with Japanese Rice 

Dhs. 36.00 

 

 الدجاج

 دجاج مشوي يقدم مع األرز اليابانيسيخ 

 درهم 36

 

Beef 
Grilled skewered barbecued beef served with Japanese Rice 

Dhs. 45.00 

 

 اللحم البقري

 قدم مع األرز اليابانيلحم بقري مشوي يسيخ 

درهم 45  

 

Salmon 
Grilled skewered barbecued salmon served with Japanese Rice 

Dhs. 48.00 

 
 السلمون

 مع األرز اليابانيسلمون مشوي يقدم سيخ 

 درهم 48

 

ēKar CURRY 

 كاري

 

Chicken Katsu 

Panko Breaded chicken flavored in Japanese Style Curry sauce 

Dhs. 45.00 

 

 الدجاج كاتسو

 اليابانية بالطريقةالكاري  بنكهةمتبل  دجاج بالبقسماط 

درهم 45  
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Beef Katsu 

Panko Breaded beef flavored in Japanese Style Curry sauce 

Dhs. 50.00 

 

 اللحم البقري كاتسو

 الكاري بالطريقة اليابانية متبل بنكهة بقري بالبقسماطلحم 

درهم 50  

 

Fish Katsu 
Panko Breaded White Fish flavored in Japanese Style Curry sauce 

Dhs. 50.00 

 

 السمك كاتسو

 الكاري بالطريقة اليابانية متبل بنكهة بالبقسماطسمك أبيض 

 درهم 50

 

Prawn Katsu 
Panko breaded Prawns flavored in Japanese Style Curry sauce 

Dhs. 55.00 

 

 الروبيان كاتسو

 الكاري بالطريقة اليابانية متبل بنكهة بالبقسماط روبيان

 درهم 55

 

 

 

RICE –GOHAN  

 أرز – جوهان

 
Chicken Fried Rice 

Dhs. 20.00 

 

 أرز مقلي بالدجاج
 درهم 20

 

Beef Fried rice 
Dhs. 20.00 

 

 أرز مقلي باللحم البقري
 درهم 20

 

Mixed Fried rice 
Dhs. 20.00 

 

 مقلي مشكل أرز 

 درهم 20

 

Plain Rice 
Dhs. 10.00 

 

 سادةأرز 
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 درهم 10

 
DESSERTS 

 الحلويات

 

Matcha Aisu 

Green tea flavored Ice Cream 

Dhs. 25.00 

 

 ماتشا أيسو

 آيس كريم بنكهة الشاي األخضر
 درهم 25

 

Deep Fried Vanilla Ice Cream 

Dhs. 25.00 

 
 بنكهة الفانيالمقلي أيس كريم 

 درهم 25


