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SPECIAL KANKI ספיישל קנקי
ם י ב ט ר ן  ו ו ג מ ו ר  ו ח ש ם  ו ש מ ו ש , ק  ו ר י ל  צ ב י  ו ו י ל ב ש  ג ו מ

ה נ מ ז ה ה י  נ פ ל ר  צ ל מ ה י  נ פ ב ן  י י צ ל ש  י ת  ו י ו ש י ג ר ו ת  ו י ג ר ל א  , ן ו י ר ה ב ם  י ש נ  , ם כ ת ו א י ר ב ן  ע מ ל

Served with green onions ,  b lack sesame and a var iety  of  sauces
Servi  avec o ignons verts ,  sésame noir  et  une var iété de sauces

For  your  health ,  pregnant  women,  a l lerg ies  and sens i t iv i t ies  should be noted to the waiter  before order ing
Pour votre santé,  les  femmes enceintes ,  les  a l lerg ies  et  les  sens ib i l i tés  doivent  être s ignalées au serveur avant  de commander

אדממהחמוצים יפניים

Lemon, coarse salt
Citron, gros sel

לימון, מלח גס
Japanese Pickles

Cornichons japonais
Edamame | Edamame

19
28

With pesto sauce and cream cheese
 Avec sauce pesto et crème cheese

פטריות שמפניון במילוי שמנת פסטו
 Crispy  Mushrooms  | Champignons Croustillants

39

כרובית קריספית
Crispy Cauliflower

Chou-fleur croustillant

אגרול מוצרלה ובזיליקום
Basil Mozzarella Eggroll

Eggroll Mozzarella Basilic
36

39

35

 צ'יז רול
Cheese Roll 
Cheese Roll

אגרול מיקס גבינות
Mixed Cheese Eggroll

Eggroll au fromage mix
36

אגרול סלמון ומוצרלה
Salmon Mozzarella Eggroll
Eggroll Saumon Mozzarella

38

פוטיטוס בול
Potato balls 

Pommes dauphines
36

קריספי שרימפס )כשר(
 Kosher Crispy shrimps

Crevettes croustillantes Casher
44

נשנושי בטטה
Crispy sweet potato

Patate douce croustillante
39

אצבעות סלמון בפנקו
Salmon Panko Fingers

Batonnet de saumon pane`
44

צמחוני הריוןאפוי מכיל גבינהמכיל בוטניםדג נא המלצת השף מנה בריאה קריספיזמן הכנה ארוךספייסי
ודיאטתית

קנקי סושי בר יין 1

נשנושי סלמון

קריספו טופו

Salmon, Avokado, Asparagos, Mozzarella
Saumon, Avocat, Asperge, Mozzarella

5 יח' קריספי אספרגוס צ'יז 

סלמון, מיקס גבינות, אספרגוס, שיטאקי

5 mcx Fromage croustillant
 aux asperges

5 pcs Crispy asparagus cheese

Salmon, Tempura Salmon, Avocado, 
Shiitake, green onion, spicy mayonaise

Saumon, Saumon Tempura, Avocat,
Shiitake, oignon vert, mayonnaise épicée

סלמון, סלמון טמפורה, אבוקדו,  
שיטאקי, בצל ירוק, ספייסי מיונז 



ה נ מ ז ה ה י  נ פ ל ר  צ ל מ ה י  נ פ ב ן  י י צ ל ש  י ת  ו י ו ש י ג ר ו ת  ו י ג ר ל א  , ן ו י ר ה ב ם  י ש נ  , ם כ ת ו א י ר ב ן  ע מ ל

כרובית קריספית

אגרול סלמון ומוצרלה

2

נשנושי סלמון
Caramelized Salmon
Saumon caramélisé

44

פיש נאגט'ס
Fish nuggets

Nuggets de poisson

44

קריספי פיש
Crispy fish

Poisson Croustillant

44Salmon, Avokado, sweet potato 
Saumon, avocat, patate douce

קריספי סאקה פוטומאקי

סלמון, אבוקדו, בטטה

Crispy Sake Fotomaki
Fotomaki croustillant au saké

48

קריספו טופו
Crispy tofu

Tofu croustillant
42

54

אגרול ירקות \ צ'יז
Veggy / cheese egg-roll

Nem végétarien / fromage
33

שיפודי חלומי
 Halloumi Crispy

Halloumi croustillant
44

Salmon, Avokado, Asparagos, Mozzarella
Saumon, Avocat, Asperge, Mozzarella

5 יח' קריספי אספרגוס צ'יז 

סלמון, מיקס גבינות, אספרגוס, שיטאקי

5 mcx Fromage croustillant
 aux asperges

5 pcs Crispy asparagus cheese

39

5 יח' סלמונצ'יז

סלמון, אבוקדו, מוצרלה
Salmon, Avocado, Mozzarella
Saumon, Avocat, Mozzarella

5 pcs Salmon-cheese
5 mcx Saumon-fromage

39

Tuna- Mayo,  Avokado, Mozzarella
Thon - Mayo, Avocat, Mozzarella

5 יח' קריספי טונה מיונז

טונה מיונז, אבוקדו, מוצרלה

5 pcs Crispy Tuna- Mayo
5 mcx Crispy thon-mayo

39

Mix Cheese,Avocado, Shitaki
Mix Fromage, Avocat, Shiitake

5 יח' ווג’י קריספי צ’יז

מיקס גבינות, אבוקדו, שיטאקי

5 pcs Veggie Crispy-cheese
5 mcx Végé fromage croustillant

39

Mix Cheese , Shitaki, Salmon\ tuna mayo
Mix Fromage, Shitaki, Saumon\ thon mayo

קונוס קריספי צ׳יז 

סלמון / טונה מיינז, מיקס גבינות, שיטאקי

  Crispy Cheese Cone
Cone croustillant au fromage

34

קרייזי סלמון
Crazy Salmon | Fou de saumon

Salmon, Tempura Salmon, Avocado, 
Shiitake, green onion, spicy mayonaise

Saumon, Saumon Tempura, Avocat,
Shiitake, oignon vert, mayonnaise épicée

סלמון, סלמון טמפורה, אבוקדו,  
שיטאקי, בצל ירוק, ספייסי מיונז 

29

אגרול דניס 
Denis egg-roll | Nems de denis

44

קריספי סלמונצ'יז
Crispy salmoncheese 

Fromage de saumon croustillant
סלמון, אבוקדו, מוצרלה

Salmon, avocado, mozarella
Saumon, avocat, mozzarella



4 יח׳ קריספי רייס מעוטרות בדג, מוגש עם מגוון רטבים, שומשום שחור ובצל ירוק
4 p ieces of  cr ispy r ice garnished with f ish ,  served with a  var iety  of  sauces ,  b lack sesame seeds and green onions

4 morceaux de r iz  croust i l lant  garnis  de poisson ,  servis  avec une var iété de sauces ,  gra ines de sésame noir  et  o ignons verts

CRISPY NIGIRI קריספי ניגירי

Salmon tartar | Saumon tartar

קוויאר

טרטר סלמון

Caviar | Caviar

52

סלמון

Salmon tartare, avocado | Tartare de saumon, avocat
טרטר סלמון, אבוקדו

Salmon | Saumon

44
Lemon, hot peppers | Citron, piments forts

 מקסיקני 

לימון, פלפלים חריפים 
Mexican | Mexicain

46

3 יח' ברוסקטה טונה אדומה

Basil, wasabi cream | Basilic, crème de wasabi
טונה אדומה , בזיליקום, קרם ווסאבי

Red tuna | Thon rouge

44

טונה מיונז
Tuna mayonaise | Thon mayonnaise

44

Roasted salmon, peanuts
 Saumon flache', cacahuètes

ניגירי גריל 

סלמון צלוי, בוטנים

Grill Nigiri | Gril Nigiri

29

ניגירי מקסיקני סלמון \ ילוטייל

Lemon, hot peppers | Citron, piments forts
לימון, פלפלים חריפים

 Mexican Salmon/ Yellowtail 

29

Saumon mexicain / Yellowtail
33

ניגירי קוויאר
Caviar Salmon Nigiri

 Nigiri Saumon Caviar 

ניגירי סלמון
Salmon | Saumon

26

טרטר מקסיקני / סלמון חי

Caramelized salmon, peanut chips, 
crispy sweet potatoes

Saumon caramélisé, chips de cacahuètes, 
patates douces croustillantes

סלמון מקורמל, שבבי בוטנים, 
בטטה קריספית

Red onion, mint, lemon, olive oil, 
coarse salt, ground black pepper

Oignon rouge, menthe, citron, huile 
d'olive, gros sel, poivre noir moulu

Salmon / Yellowtail Carpaccio
 Saumon / Daurade Carpaccio

קנקי סושי בר יין 3

ספייסי יילוטייל

Avocado, hot peppers | Avocat, piments forts
אבוקדו, פלפלים חריפים

Spicy Yellowtail | Yellowtail épicé

46

ם י ב ט ר ן  ו ו ג מ ו ר  ו ח ש ם  ו ש מ ו ש  , ק ו ר י ל  צ ב י  ו ו י ל ב ש  ג ו מ  , ' ח י  2
2 p ieces ,  served with green onions ,  b lack sesame seeds and a var iety  of  sauces

2 morceaux ,  servis  avec o ignons verts ,  gra ines de sésame noir  et  une var iété de sauces

NIGIRI ניגירי



Caviar Salmon Nigiri
 Nigiri Saumon Caviar 

ר ו ח ש ם  ו ש מ ו ש ו ם  י ב ט ר ן  ו ו ג מ  , ו ד ק ו ב א  , י ש ו ס ז  ר ו א ם  ע ש  ג ו מ
Served with sushi rice, avocado, a variety of sauces and black sesame seeds

Servi avec riz à sushi, avocat , sauces variées et graines de sésame noir

TARTAR טרטר

טרטר מקסיקני / סלמון חי
Mexican Tartar

Tartare mexicain
59

אסייתי

Caramelized salmon, peanut chips, 
crispy sweet potatoes

Saumon caramélisé, chips de cacahuètes, 
patates douces croustillantes

סלמון מקורמל, שבבי בוטנים, 
בטטה קריספית

Asian | Asiatique

54

סלט סביצ'ה סלמון \ ילוטייל
Salmon / Yellowtail seviche salad 

Salade de seviche saumon / daurade

54

Olive oil, lemon, ground black pepper
Huile d'olive, citron, poivre noir moulu

שמן זית, לימון, פלפל שחור גרוס

קריספי רייס סלמון / טונה מיונז

54

Crispy rice salmon / tuna mayonnaise
Riz croustillant au saumon / Thon mayonnaise

סלט סשימי סלמון
Salmon sashimi salad

Salade de sashimi au saumon
54

39

קרפצ'יו סלמון / ילוטייל

Red onion, mint, lemon, olive oil, 
coarse salt, ground black pepper

Oignon rouge, menthe, citron, huile 
d'olive, gros sel, poivre noir moulu

בצל סגול, נענע, לימון, שמן זית, 
מלח גס, פלפל שחור גרוס

Salmon / Yellowtail Carpaccio
 Saumon / Daurade Carpaccio

Surimi in garlic butter on the plancha
Surimi au beurre d'ail à la plancha

שרימפס פלנצ׳ה )כשר(

סורימי בחמאת שום על הפלנצ'ה

Shrimp Plancha (Kosher)
Plancha de Crevettes (Kasher)

49

שיפודי סלמון גריל \  אסייתי
Salmon grill / asian 

Brochettes de saumon gril / asiatique
42

טרטר טונה מיונז
Tuna Mayonase Tartar

Thon mayonnaise tartare
59

4

מוגש עם עליי בייבי, אבוקדו, מלפפון, גזר, בצל ירוק, מגוון רטבים ושומשום שחור
Served with Baby leaves, avocado, cucumber, carrot, green onion, a variety of sauces and black sesame seeds

Servi avec Jeunes pousses, avocat, concombre, carotte, oignon vert, une variété de sauces et graines de sésame noir

KANKI SALAD סלט קנקי

Chili pepper, coriander, tartar sauce
Piment, coriandre, sauce tartare

פלפל צ'ילי, כוסברה , רוטב טרטר

סלט סורימי קריספי
Crispy surimi | Surimi croustillant

54

אורז שום

Omelet, garlic crispy
Omelette, ail croustillant

חביתה יפנית, שום קריספי
 Garlic Rice | Ail croustillant

32

טרטר קריספי סלמון / אפוי

59

Crispy Salmon Tartar
Tartare de saumon croustillant



קנקי סושי בר יין 5

Mexican cream cheese | Mexican a la cre`me
סלמון, שמנת, אבוקדו, שיטאקי, לימון, פלפלים חריפים

Salmon, cream, avocado, shiitake, lemon, hot peppers
Saumon, crème, avocat, shiitake, citron, piments forts

סלמון, אבוקדו, שמנת, מלפפון, שמיר טרי
Salmon, avocado, cream, cucumber, fresh dill
Saumon, avocat, crème, concombre, aneth frais

סלמון, אבוקדו, אספרגוס, בזיליקום

סלמון, אבוקדו, שיטאקי,אספרגוס 
Salmon, avocado, shiitake, asparagus
Saumon, avocat, shiitake, asperges

Salmon, Avocado, Caviar, Asian sauce 
Saumon, Avocat, Caviar, Sauce Asiatique 

מרטיני אסייתי

סלמון, אבוקדו, קוויאר, רוטב אסייתי

Asian martini | Martini asiatique

59

Salmon, Avocado , Lemon, black pepper
Saumon, Avocat, Citron, Poivre noir   

 מרטיני סביצ'ה

סלמון, אבוקדו, שמן זית, לימון, פלפל שחור גרוס

Ceviche Martini | Ceviche Martini

59

Salmon, avocado, red onion | Saumon, avocat, oignon rouge

טרטר קנקי )בלי אורז(

סלמון, אבוקדו, בצל סגול 

79

 Kanki tartar (without rice | Tartare Kanki (sans riz)

ר ו ח ש ם  ו ש מ ו ש ו ק  ו ר י ל  צ ב  , ם י ב ט ר י  ו ו י ל ב ש  ג ו מ
Served with sauces ,  green onion and black sesame |  Servi  avec sauces ,  o ignon vert  et  sésame noir

SASHIMI סשימי

3 סשימי סלמון / דניס
3  Salmon / Denis sashimi

3 Saumon / Daurade sashimi

36

3 סשימי טונה אדומה
3 Red tuna sashimi 

3 Sashimi de thon rouge

42Salmon sashimi, hot peppers, lemon
Sashimi de saumon, piments forts, citron

5 מקסיקן סשימי סלמון

סשימי סלמון, פלפלים חריפים, לימון

5 Mexican salmon sashimi
 5 Sashimi de saumon mexicain

52

MAKI מאקי

סמוק סלמון

Avocado, scallions and spice mayonnaise
Avocat, oignons verts et mayonnaise épices

Asparagus, avocado, green onion
Asperge, avocat, oignon vert

Smoked salmon, cream, asparagus, green onion
 Saumon fumé, crème, asperges, oignon vert

ספייסי יילוטייל / ספייסי טונהספייסי סלמון \ סלמון אפוי

אבוקדו, בצל ירוק וספייס מיונז אספרגוס, אבוקדו, בצל ירוק
סלמון מעושן, שמנת, אספרגוס, בצל ירוק

 Smoked salmon | Saumon fumé Spicy / Baked salmon
 Épicé / Saumon au four  

Spicy Yellowtail / Tuna
Yellowtail épicé / Thon 

32
32

32

ר ו ח ש ם  ו ש מ ו ש ו ק  ו ר י ל  צ ב ם  ע  | ז  ר ו א א  ל ל ש  ג ו מ
Served without  r ice |  With green onion and black sesame |  Servi  sans r iz  |  Avec o ignon vert  et  sésame noir

MARTINI TARTAR מרטיני טרטר



6

FRESH ROLL פרש רול
מוגש עם בצל ירוק, מגוון רטבים,שומשום שחור ושבבים קראנצ'יים

Served with green onions, Black sesame, a variety of sauces, crunchy chips
Servi avec oignons verts, sésame noir une variété de sauces, chips croustillantes

מקסיקן קרים צ׳יז

54

Mexican cream cheese | Mexican a la cre`me
סלמון, שמנת, אבוקדו, שיטאקי, לימון, פלפלים חריפים

Salmon, cream, avocado, shiitake, lemon, hot peppers
Saumon, crème, avocat, shiitake, citron, piments forts

בייבי קנקי פרש

52

Baby Kanki Fresh | Bébé Kanki Frais
סלמון, שמנת, אבוקדו, קמפיו, בוטנים

Salmon, cream, avocado, campio, peanuts
Saumon, crème, avocat, campio, cacahuètes

קבוקי רול

49

Kabuki roll | Kabuki
סלמון, אבוקדו, שמנת

Salmon, avocado, cream
Saumon, avocat, crème

49

שמיר רול
Dill roll | Rouleau à l'aneth 

סלמון, אבוקדו, שמנת, מלפפון, שמיר טרי
Salmon, avocado, cream, cucumber, fresh dill
Saumon, avocat, crème, concombre, aneth frais

ספייסי יוזו רול

54

Spicy Yuzu | Yuzu épicé
סלמון, אבוקדו, אספרגוס, טוביקו 
Salmon, avocado, asparagus, tobiko

Saumon, avocat, asperge, tobiko

מקסיקן רול

52

Mexican | Mexicain
סלמון, אבוקדו, שיטאקי, לימון, פלפלים חריפים

Salmon, avocado, shiitake, lemon, hot peppers
Saumon, avocet, shitake, citron, piments forts

בזיליקום רול

52

Basil | Basilic
סלמון, אבוקדו, אספרגוס, בזיליקום

Salmon, avocado, asparagus, basil
Saumon, avocat, asperge, basilic

סלמוצ'ילי טרטר

56

SalmonChilli Tartar | Tartare de saumon au piment
סלמון, אבוקדו, טמאגו, שיטאקי, טרטר סלמון, לימון, פלפלים חריפים 

Salmon, avocado, tamago, shiitake, salmon tartare, lemon, hot peppers
Saumon, avocat, tamago, shiitake, tartare de saumon, citron, piments forts

קוויאר רול

54

Caviar | Caviar
סלמון, אבוקדו, שיטאקי, קוויאר
Salmon, avocado, shiitake, caviar
Saumon, avocat, shiitake, caviar

ספייסי אספרגוס

49

Spicy Asparagus | Asperges épicées 
סלמון, אבוקדו, שיטאקי,אספרגוס 
Salmon, avocado, shiitake, asparagus
Saumon, avocat, shiitake, asperges

קראנצ' שקדים

49

Almond Crunch | Croquant aux amandes
סלמון, אבוקדו, קמפיו, שקדים

Salmon, avocado, campio, almonds
Saumon, avocat, campio, amandes

קרייזי סלמון

49

Crazy Salmon | Crazy Salmon
סלמון, סלמון טמפורה, אבוקדו, שיטאקי
Salmon, Tempura Salmon, Avocado, Shiitake
Saumon, Saumon Tempura, Avocat, Shiitake

Spicy Yellowtail / Tuna
Yellowtail épicé / Thon 



4

קראנצ' רד טונה

54

Crunch Red Tuna | Thon rouge croquant
טונה אדומה, אבוקדו, מלפפון, קמפיו, סלמון, 

שבבי בטטה, בוטנים
Red Tuna, Avocado, Cucumber, Campio, 
Salmon, Sweet Potato Chips, Peanuts

Thon Rouge, Avocat, Concombre, Campio, 
Saumon, Chips De Patate Douce, Cacahuètes

ברוסקטה רול

54

Bruschetta Roll | Roll bruscetta
טונה אדומה, אבוקדו, אספרגוס,סלמון ובזיליקום

Red tuna, avocado, asparagus, salmon and basil
Thon rouge, avocat, asperges, saumon et basilic

ספייסי סלק

54

Spicy beets | Betteraves épicées
ספייסי טונה, טוביקו, אבוקדו, אספרגוס, סלק קראנצ'

Spicy tuna, tobiko, avocado, asparagus, 
beetroot crunch

Thon épicé, tobiko, avocat, asperge, 
croustillant de betterave

צ'יפוטלה רול

54

 Chipotle Roll | Chipotle
סלמון, אבוקדו, אספרגוס, שיטאקי, טונה אדומה

Salmon, avocado, asparagus, shiitake, red tuna
Saumon, avocat, asperge, shiitake, thon rouge

קמפאי רול

49

 Kampai | Kampai
ספייסי טונה, אבוקדו, שיטאקי, סלמון

Spicy tuna, avocado, shiitake, salmon
Thon épicé, avocat, shiitake, saumon

ספייסי טונה

49

Spicy tuna | Thon épicé
ספייסי טונה, גזר, מלפפון

שיטאקי, אבוקדו 
Spicy tuna, carrots, cucumber, shiitake, avocado
Thon épicé, carottes, concombre, shiitake, avocat

ספייסי ילוטייל
Spicy Yellowtail | Yellowtail épicé 

יילוטייל, אבוקדו, שיטאקי, סלמון, פלפל חריף
Yellowtail, avocado, shiitake, salmon, hot pepper

Yellowtail, avocat, shiitake, saumon, piment
52

ספיישל דניס
Special Dennis | Denis spécial 

דניס, אבוקדו, שיטאקי, אספרגוס
Dennis, avocado, shiitake, asparagus

Dennis, avocat, shiitake, asperges
49

ילוטייל סלק רול
Yellowtail Beet Roll | Yellowtail betterave

יילוטייל, אבוקדו, אספרגוס, טוביקו, סלק קראנצ'י
Yellowtail, avocado, asparagus, tobiko, crunch beetroot

Yellowtail, avocat, asperges, tobiko, croustillant de betterave
54

גריל ילוטייל
Grill Yellowtail | Grill daurade 

יילוטייל טמפורה, אבוקדו,אושיניקו, 
סלמון,פלפל שחור גרוס 

Yellowtail tempura, avocado, oshinko, 
salmon,ground black pepper

Tempura de sériole, avocat, oshinko, 
saumon, poivre noir moulu

49

פרנצ' מיו
French Miu | Français Miu

טונה מיונז, אבוקדו, עטוף באבוקדו
Tuna mayonnaise, avocado, wrapped in avocado
Thon mayonnaise, avocat, enveloppé d'avocat

49

טונה מיונז
Tuna Mayonaise | Thon Mayonnaise 

טונה מיונז, מלפפון, גזר, עטוף באבוקדו
Tuna mayonnaise, cucumber, carrot, wrapped in avocado

Thon mayonnaise, concombre, carotte, enveloppé d'avocat
48

3

Served with a variety of sauces, black sesame and green onions | Pregnant women avocado wrap (please note to the waiter) 
Servi avec une variété de sauces, sésame noir et oignons verts | Wrap à l'avocat pour femmes enceintes (veuillez noter au serveur) 

 Mexican Cook Cheese | Mexicain cuit aux fromage
סלמון טמפורה, שמנת, אבוקדו, שיטאקי, 

אספרגוס, לימון, פלפלים חריפים

סלמון טמפורה, שמנת, אבוקדו, 
שיטאקי, בטטה קריספית 

סלמון סקין, אבוקדו, אספרגוס, 
שיטאקי, סלמון צרוב

Salmon, avocado, asparagus, 
shiitake, roasted salmon

Saumon, avocat, asperge, 
shiitake, saumon flache

קנקי סושי בר יין 7
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ספייסי טונה, טוביקו, אבוקדו, אספרגוס, סלק קראנצ'
Spicy tuna, tobiko, avocado, asparagus, 

beetroot crunch
Thon épicé, tobiko, avocat, asperge, 

croustillant de betterave

ספייסי טונה

ספייסי טונה, גזר, מלפפון
שיטאקי, אבוקדו 

יילוטייל, אבוקדו, אספרגוס, טוביקו, סלק קראנצ'י
Yellowtail, avocado, asparagus, tobiko, crunch beetroot

Yellowtail, avocat, asperges, tobiko, croustillant de betterave

טונה מיונז, מלפפון, גזר, עטוף באבוקדו
Tuna mayonnaise, cucumber, carrot, wrapped in avocado

Thon mayonnaise, concombre, carotte, enveloppé d'avocat

3

מוגש עם מגוון רטבים, שומשום שחור ובצל ירוק | נשים בהריון  מעטפת אבוקדו )יש לציין בפני המלצר( 
Served with a variety of sauces, black sesame and green onions | Pregnant women avocado wrap (please note to the waiter) 

Servi avec une variété de sauces, sésame noir et oignons verts | Wrap à l'avocat pour femmes enceintes (veuillez noter au serveur) 

BAKED SUSHI סושי אפוי

מקסיקן COOK צ'יז
 Mexican Cook Cheese | Mexicain cuit aux fromage

סלמון טמפורה, שמנת, אבוקדו, שיטאקי, 
אספרגוס, לימון, פלפלים חריפים

Tempura salmon, cream, avocado, shiitake, 
asparagus, lemon, hot peppers

Saumon tempura, crème, avocat, shiitake, 
asperges, citron, piments forts

54

בייבי קנקי
 Baby Kanki | Baby Kanki

סלמון טמפורה, שמנת, אבוקדו, קמפיו, 
סלמון צרוב, בוטנים

Tempura salmon, cream, avocado, campio, 
charred salmon, peanuts

Saumon tempura, crème, avocat, campio, 
saumon flache, cacahuètes

54

בייבי קנקי עטוף באבוקדו
Baby Kanki wrapped in avocado
Baby kanki envelope` d`avocat

סלמון טמפורה, שמנת, אבוקדו, קמפיו, בוטנים
Tempura salmon, cream, avocado, 

campio, peanuts
Saumon tempura, crème, avocat, campio, 

cacahuètes
52

קנקי רול
Kanki Roll | Kanki

סלמון טמפורה, שמנת, אבוקדו, 
שיטאקי, בטטה קריספית 

Tempura salmon, cream, avocado, shiitake, 
crispy sweet potato

Saumon tempura, crème, avocat, shiitake, 
patate douce croustillante

49

סושי גריל צ'יז
Sushi Grill Cheese | Sushi Grill Fromage

סלמון טמפורה, סלמון סקין, בטטה, אבוקדו, 
סלמון צרוב, גבינה מותכת 

Tempura salmon, salmon skin, sweet potato, avocado, 
roasted salmon, melted cheese

Saumon tempura, saumon skin, patate douce, avocat, 
saumon flache, fromage fondu

54

ברנסט
Brenset  | Brenset  

סלמון טמפורה, אבוקדו, שיטאקי, סלמון צרוב, 
בטטה קריספית, שבבי טמפורה 

Tempura Salmon, Avocado, Shiitake, Salmon, Crispy 
Sweet Potato, Tempura Chips

Saumon Tempura, Avocat, Shiitake, Saumon, Patate 
Douce Croustillante, Chips Tempura

52

סושי גריל
Sushi Grill | Sushi grill

סלמון סקין, אבוקדו, אספרגוס, 
שיטאקי, סלמון צרוב

Salmon, avocado, asparagus, 
shiitake, roasted salmon

Saumon, avocat, asperge, 
shiitake, saumon flache

49

קראנצ' שקדים אפוי
 Baked almond crunch

Croquant aux amandes au four
סלמון אפוי, אבוקדו, קמפיו, סלמון צרוב, שקדים 

 Baked salmon, avocado, campio, charred 
salmon, almonds

Saumon au four, avocat, campio, saumon 
flache, amandes

4952

מקסיקן סלמון אפוי
Mexican Baked Salmon | Saumon cuit mexicain

סלמון אפוי, אבוקדו, שיטאקי, 
אספרגוס, לימון, פלפלים חריפים

Baked salmon, avocado, shiitake, asparagus, 
lemon, hot peppers

Saumon cuit, avocat, shiitake, asperges, 
citron, piments forts

8
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מוגש עם בצל ירוק, מגוון רטבים ושומשום שחור
Served with green onions, Black sesame a variety of sauces | Servi avec oignons verts, sésame noir une variété de sauces

SMOKED SALMON סלמון מעושן

מאמא רול
Mama Roll | Mama Roll

סלמון נא / טמפורה, שמנת, אבוקדו, 
קמפיו, עטוף סלמון מעושן, קוויאר 

Raw / Tempura Salmon, Cream, Avocado, 
Campio, Wrapped in Smoked Salmon, Caviar

Saumon Cru / Tempura, Crème, Avocat, Campio, 
Enveloppé de Saumon Fumé, Caviar

56

רול מעושן
Smoked roll | Rouleau fumé

סלמון טמפורה, אבוקדו, אספרגוס, 
שיטאקי, סלמון מעושן

Tempura salmon, avocado, asparagus, 
shiitake, smoked salmon

Saumon tempura, avocat, asperge, 
shiitake, saumon fumé

49

דנסינג רול
Dancing roll | Dancing roll

סלמון מעושן, סלמון חי, שמנת, גזר, 
מלפפון, בטטה קריספית

Smoked salmon, raw salmon, cream, carrots, 
cucumber, crispy sweet potato

Saumon fumé, saumon cru, crème, carottes, 
concombre, patates douces croustillantes

49

בוטארג רול

59

Boutargue | Boutargue
סלמון, אבוקדו, בוטארג, פלפלים חריפים 
Salmon, avocado, boutargue, hot peppers
Saumon, avocat, boutargue, piments forts

קרים צ׳יז רול
Cream cheese roll
Crème cheese roll

סלמון מעושן, שמנת, מלפפון, שבבי טמפורה
Smoked salmon, cream, cucumber, tempura chips

Saumon fumé, crème, concombre, chips de tempura
49

סמוק סלמון ספיישל
Smoked Salmon Special 
Spécial Saumon Fumé

סלמון טמפורה, שמנת ,אבוקדו, 
קמפיו, סלמון מעושן, בוטנים

Tempura Salmon, Cream, Avocado, Campio, 
Smoked Salmon, Peanuts

Saumon Tempura, Crème, Avocat, Campio, 
Saumon Fumé, Cacahuètes

54

קרייזי גאודה
Crazy Gauda | Crazy Gauda

סלמון מעושן, גאודה מותכת, אבוקדו, 
אספרגוס, טמפורה קראנצ'

Smoked salmon, melted Gouda, avocado, 
asparagus, tempura crunch

Saumon fumé, Gouda fondu, avocat, asperge, 
croustillant de tempura

49

3
9

Served with spicy mayonnaise,  ter iyak i ,  green onions ,  b lack sesame seeds
Servi  avec mayonnaise épicée,  ter iyak i ,  o ignons verts ,  gra ines de sésame noir

מיקס גבינות, אבוקדו, שיטאקי

קנקי סושי בר יין 9

Veggy Beet Roll
Rouleau de betterave vegetarin

שמנת, אספרגוס, שיטאקי, מלפפון, 
אבוקדו, קראנצ' סלק 

Cream, asparagus, shiitake, cucumber, 
avocado, beetroot crunch

Crème, asperge, shiitake, concombre, 
avocat, croustillant de betterave

Veggy cheese sandwich 
Veggy formage sandwich

Avocado, tamago, mozarella
Avocat, tamago, mozzarella

אבוקדו, טמאגו ,מוצרלה
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סלמון, אבוקדו, בוטארג, פלפלים חריפים 

3
9

VEGGY SUSHI ווג'י סושי
ר ו ח ש ם  ו ש מ ו ש  , ק ו ר י ל  צ ב  , י ק א י ר ט  , ז נ ו י מ י  ס י י פ ס י  ו ו י ל ב ש  ג ו מ

Served with spicy mayonnaise,  ter iyak i ,  green onions ,  b lack sesame seeds
Servi  avec mayonnaise épicée,  ter iyak i ,  o ignons verts ,  gra ines de sésame noir

49

מקסיקן ווג'י רול
Mexican veggy roll 

 Veggy mexicain Rouleau
אבוקדו, שיטאקי, אספרגוס, טמאגו, 

לימון, פלפלים חריפים
Avocado, shiitake, asparagus, 
tamago, lemon, hot peppers
Avocat, shiitake, asperges, 

tamago, citron, piments forts

39

ווג'י קריספי צ'יז
Veggy crispy cheese

Fromage croustillant vegetarin
מיקס גבינות, אבוקדו, שיטאקי

Mix cheese, avocado, shiitake
Mix de fromage, avocat, shiitake46

קריספי ווג'י פוטומאקי
Crispy Veggie Fotomaki

טמאגו, אבוקדו, גזר, שיטאקי
Tamago, avocado, carrot, shiitake
Tamago, avocat, carotte, shiitake

34

קונוס ווג'י צ'יז
 Veggy cheese conus | Conus au fromage végé 

 מיקס גבינות, טמאגו, שיטאקי
Mix cheeses, tamago, shiitake

Mix de fromage, tamago, shiitake

10

52

ווג'י סלק רול
Veggy Beet Roll

Rouleau de betterave vegetarin
שמנת, אספרגוס, שיטאקי, מלפפון, 

אבוקדו, קראנצ' סלק 
Cream, asparagus, shiitake, cucumber, 

avocado, beetroot crunch
Crème, asperge, shiitake, concombre, 

avocat, croustillant de betterave
49

קראנצ' נייצ'ר
Crunch nature | Crunch nature 

שמנת, אבוקדו, טאמגו, מלפפון, 
בטטה קריספית, בוטנים, שקדים

Cream, avocado, tamago, cucumber, 
crispy sweet potato, peanuts, almonds

Crème, avocat, tamago, concombre, patate 
douce croustillante, cacahuètes, amandes49

נייצ'ר רול
Nature roll | Rouleau nature

אבוקדו, טמאגו, שיטאקי, גזר, בטטה קריספית
Avocados, tamago, shiitake, 

carrots, crispy sweet potatoes
Avocats, tamago, shiitake, carottes, 

patates douces croustillantes

52

סנדויץ' ווג'י צ'יז
Veggy cheese sandwich 

Veggy formage sandwich

Avocado, tamago, mozarella
Avocat, tamago, mozzarella

אבוקדו, טמאגו ,מוצרלה


