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    המיוחדים של סושי דניה

₪ 58 קריספי קלמארי      

₪ 63 שרימפס פאנקו      

₪ 65 שרימפס שומשום      

    מנות ילדים (כולל שתיה - טרופית)

₪ 32 נתחוני עוף פנקו, מוגש עם אורז לבן    

(תוספת 4 ₪ לאורז סיני עם חביתה)

₪ 29 מוקפץ ירקות - נודלס / אטריות אורז מוקפצים עם ירקות  

₪ 35 מוקפץ עוף - נודלס / אטריות אורז מוקפצים עם עוף וירקות  

    מנות ראשונות - טעימות אסיאתיות

₪ 19 אגדאשי טופו – קוביות טופו פריכות ברוטב   

₪ 19 סלט ווקאמה – אצות ווקאמה מלפפונים ובצל סגול   

   ₪ 14 אדממה – פולי סויה חלוטים ומומלחים    

סלט אסיאתי מרענן – כרוב, גזר, נבטים, ג'ינג'ר

₪  19 ושומשום קלוי ברוטב ויניגרט הבית    

₪ 14 מרק מיסו       

₪ 17 מרק תירס      

₪ 12 חמוצים סיניים      

₪ 21 ספרינג רול ירקות (2 יח')     

    דים סאם

כיסונים מאודים – מוגש עם רוטב הבית - 5/8  יח‘ 

מבחר טעמים לבחירה: בטטה, פטריות, שרימפס, תרד בוטנים, ירקות,

₪ 28/39 עוף, בקר, עוף עם ירקות     

    אסיאתי ישר מהווק

₪ 36 ירקות – נודלס מוקפצים עם כרוב, גזר, פלפל, בצל, נבטים ופטריות 

אינדונזית - עוף / טופו / בקר – נודלס מוקפצים עם בצל,

₪ 57 נבטים, פטריות, כרוב, גזר ברוטב סאטה בוטנים אסיאתי   

סינית - עוף / טופו / בקר – נודלס מוקפצים עם גזר,

                                                ₪ 49 פלפל, נבטים, פטריות וכרוב, ברוטב בנוסח ביג'ינג   

פאד תאי – שרימפס* / עוף / טופו - אטריות אורז מוקפצות עם ביצה,

כרוב, נבטים, בצל ירוק, גזר ברוטב פאד תאי קלאסי.

₪ 54 מוגש עם בוטנים גרוסים ולימון     

תאילנדית – עוף / טופו / בקר – אטריות אורז מוקפצות עם פטריות,

₪ 54 בצל, נבטים, כרוב, גזר חלב קוקוס, קארי אדום   

₪ 56 בקר חצילים על מצע אורז – בקר מוקפץ עם חצילים בנוסח סצ’ואן 

₪ 54 עוף בלימון על מצע אורז – נתחי עוף טמפורה ברוטב יוזו לימוני  

אורז הפתעות – עוף / טופו / בקר - אורז סיני מוקפץ עם חביתה

₪ 43 וירקות טריים קצוצים      

₪ 8 אורז לבן        

₪ 13 אורז מטוגן עם ביצה     

* החלפה בשרימפס או בסלמון בתוספת 12 ש"ח    



 8     הוסומאקי  8 יח‘ רול צר, אצה בחוץ, מרכיב אחד   
₪ 15 ירקות - מרכיב אחד מהתוספות לבחירה    

דג (לבחירה) - ספייסי טונה, ספייסי סלמון, סלמון טריאקי,

₪ 18 סלמון טמפורה, סלט טונה, crab stick, טונה אדומה, סלמון, דג לבן 

₪ 23 סלמון טמפורה / צרוב      

₪ 30 שרימפס       

 ₪ 3 תוספת ירק נוספת      

        אורמאקי  8 יח’ רול רחב, אצה בפנים, אורז בחוץ   

מוגש בציפוי שבבי טמפורה, שומשום קלוי ושומשום שחור

  ₪ 20 ירקות - עד 3 מתוך התוספות לבחירה    

₪ 32 דג + 2 תוספות      

(דג לבחירה - ספייסי טונה, ספייסי סלמון, סלמון טריאקי, סלמון טמפורה,

סלט טונה, crab stick, טונה אדומה, סלמון, דג לבן)

₪ 40 שרימפס + 2 תוספות     

ציפוי – אבוקדו / בטטה         תוספת 5 ₪

ציפוי – טוביקו / טונה אדומה / סלמון      תוספת 10 ₪            

    פוטומאקי  8 יח’ רול רחב, אצה בחוץ    
  ₪ 23 ירקות - עד 3 מתוך התוספות לבחירה    

₪ 35 דג + 2 תוספות      

(דג לבחירה - ספייסי טונה, ספייסי סלמון, סלמון טריאקי, סלמון טמפורה,

סלט טונה, crab stick, טונה אדומה, סלמון, דג לבן)     

₪ 40 שרימפס + 2 תוספות     

    טמאקי קונוס
₪ 21 דג + 2 תוספות      

(דג לבחירה - ספייסי טונה, ספייסי סלמון, סלמון טריאקי, סלמון טמפורה,

סלט טונה, crab stick, טונה אדומה, סלמון, דג לבן)     

    סנדביץ' סושי 4 משולשים, אורז בחוץ, בציפוי שבבי טמפורה
  ₪ 34 צמחוני - עד 3 מתוך התוספות לבחירה    

₪ 38 דג + 3 תוספות      

(דג לבחירה - ספייסי טונה, ספייסי סלמון, סלמון טריאקי, סלמון טמפורה,

סלט טונה, crab stick, טונה אדומה, סלמון, דג לבן)     

    ניגירי אצבע אורז עטופה, 2 יח‘ –
 ₪ 22 טמאגו / אבוקדו / סלמון / דג לבן / טונה  אדומה    

    סשימי  פרוסות דג נא, 4 יח'
₪ 36 סלמון / דג לבן / טונה  אדומה      

    רולים מומלצים סושי דניה  8 יח’ רול רחב, אצה, בפנים אורז בחוץ
טמאגו - טמאגו, בטטה, קנפיו, גזר בציפוי שומשום קלוי, שחור

₪ 26 ושבבי טמפורה      

סלמון - סלמון טרי, אבוקדו, עירית, מלפפון בציפוי שומשום קלוי, שחור

₪ 35 ושבבי טמפורה      

טונה אדומה - טונה אדומה טרייה, קנפיו, גזר, מלפפון, עירית

₪ 37 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

צמחוני - אבוקדו, שיטאקה, מלפפון, בטטה בציפוי שומשום קלוי,

₪ 26 שחור ושבבי טמפורה      

פילדלפיה - סלמון טרי, גבינת שמנת איכותית, עירית, מלפפון,

₪ 37 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

טופו טמפורה - טופו טמפורה, קנפיו, אבוקדו, גזר ועירית

₪ 39 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

שרימפס טמפורה - שרימפס טמפורה, אבוקדו, גזר, עירית

₪ 46 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

סלמון טמפורה - סלמון טמפורה, אבוקדו, מלפפון, עירית, 

₪ 38 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

סלט טונה - סלט טונה, גזר, מלפפון, עירית, בטטה

₪ 35 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

ספייסי טונה - ספייסי טונה, בטטה, אבוקדו, מלפפון, עירית,

 ₪ 35 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

סלמון טריאקי - נתחי סלמון מבושלים ברוטב על בסיס טריאקי, 

₪ 35 אבוקדו, עירית, קנפיו, גזר, בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה 

Rainbow - אושינקו, crab stick, מלפפון, עירית,
 ₪ 43 במעטפת פילה סלמון טרי, טונה אדומה טרייה, אבוקדו, בטטה  

דג לבן עם לימון - פילה דג לבן טרי, נגיעת לימון, אבוקדו,

₪ 37 עירית וספייסי מיונז בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה  

₪ 43 סלק טמפורה - סלמון טרי, אבוקדו, בטטה, שיטאקה בציפוי סלק טמפורה 

דג לבן - פילה דג לבן טרי, אושינקו, עירית, אבוקדו, גזר,

₪ 37 בציפוי שומשום קלוי, שחור ושבבי טמפורה    

    רולים מטוגנים בטמפורה 8 יח' רול מטוגן בציפוי טמפורה
₪ 29 צמחוני - אבוקדו, שיטאקה, מלפפון, בטטה    

₪ 34 Crab stick, בטטה, מלפפון, עירית    
₪ 34 סלט טונה, בטטה, גזר, מלפפון     

₪ 36 סלמון, אבוקדו, מלפפון, בצל ירוק    

תפריט   סושי

מלפפון
אבוקדו
בטטה

תוספות בתשלום:תוספות לבחירה:

קנפיו - דלעת כבושה מתקתקה
טמאגו - חביתה יפנית

שיטאקה - פטריה יפנית

גזר
בצל ירוק

אושינקו - צנון יפני

סלמון טמפורה/צרוב 3 ₪
₪ 3 תוספת גבינה 
₪ 3 תוספת טיגון 



מגשי אירוחקומבינציות סושי
בינונית (2-3 אנשים) - 24 יח‘ רול, 2 יח‘ ניגירי
גדולה (3-4 אנשים) - 40 יח‘ רול, 4 יח‘ ניגירי

רול - 8 יח‘ רול מהמומלצים
½ רול - 4 יח‘ רול מהמומלצים

מגש (6-7 אנשים) - 56 יח‘ רול, 6 יח‘ ניגירי

מיקס חם - קר
גדולה   170 ₪ בינונית    104 ₪     

רול סלמון טריאקי רול סלמון טריאקי   

רול טונה    רול מטוגן סלט טונה   

רול צמחוני ½ רול מטוגן סלמון   

רול מטוגן סלט טונה ½ רול צמחוני   

רול מטוגן סלמון 1 יח‘ ניגירי סלמון   

2 יח‘ ניגירי סלמון 1 יח‘ ניגירי דג לבן   

2 יח‘ ניגירי דג לבן     

מגש אירוח חם - קר
מגש   250 ₪

רול טונה

רול סלמון

רול טופו טמפורה

רול סלק טמפורה

Rainbow רול

רול מטוגן סלט טונה

רול מטוגן סלמון

2 יח‘ ניגירי טונה

2 יח‘ ניגירי סלמון

2 יח‘ ניגירי דג לבן

מגש אירוח סושי דניה
מגש   262 ₪

רול טונה

רול סלמון

רול צמחוני

רול דג לבן

רול סלק טמפורה

רול סלמון טמפורה

Rainbow רול

2 יח‘ ניגירי טונה

2 יח‘ ניגירי סלמון

2 יח‘ ניגירי דג לבן

מיקס סושי דניה
גדולה   188 ₪ בינונית    114 ₪     

רול סלמון רול סלמון     

רול טונה    רול דג לבן   

רול דג לבן ½ רול טונה   

רול סלמון טמפורה ½ רול סלמון טמפורה  

רול סלק טמפורה 1 יח‘ ניגירי טונה   

2 יח‘ ניגירי טונה 1 יח‘ ניגירי דג לבן   

2 יח‘ ניגירי דג לבן     

סושי דניה מארח בביתכם!
הזמנות גדולות (מגשי אירוח) ממיטב התפריט של סושי דניה לכל 

אירוע ולכל מספר אורחים.

אנא הזמינו לפחות שעתיים מראש, על מנת שנכין את המגשים סמוך 
לזמן המבוקש בכדי להבטיח טריות ואיכות מרביים.

    קינוחים

מבחר קינוחים משתנה ( כולל טבעוני)   28 ₪


