Menu for take away and home delivery

サラダ SALADS สลัด
001

豚しゃぶしゃぶサラダ、胡⿇とポン酢ドレッシング

Pork shabu-shabu salad, sesame and ponzu citrus dressing

200

สลัดหมู และซอสพิเศษแบบชาบู ชาบู

⽩⿂アボカドサラダ、⽢⼝醤油とマヨネーズドレッシング

002 Fried ice fish and avocado salad, sweet soy sauce and mayonnaise

350

003 アボカドサラダ、胡⿇ドレッシング
Avocado salad

220

สลัดอะโวคาโดและปลาเงินทอด

สลัดอะโวคาโด

巻き寿司 SUSHI ROLLS ข้าวห่อสาหร่าย
004

五切れ 5 pcs 5 ชิน

カリフォルニアロール CALIFORNIA ROLL

Avocado, crab stick, sweet omelet, cucumber and mayonnaise,topped with flying fish roe

200

ข้าวห่อสาหร่ายแคลิฟอร์เนีย ไส้อะโวคาโด ปูอัด ไข่หวาน แตงกวา และมายองเนส คลุกไข่ก้ง
ุ

005
006

スペシャルスパイダーロール SPECIAL SPIDER ROLL

Deep fried soft shell crab, crab stick, crab meat, avocado, cucumber and mayonnaise

250

ข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูนมทอดกรอบ
ิ
ปูอัด เนือปู อะโวคาโด แตงกวา และมายองเนส

スパイシーサーモンロール SPICY SALMON ROLL

250

Salmon sashimi, avocado, spicy sauce topped with salmon roe

ข้าวห่อสาหร่าย ปลาแซลมอน อะโวคาโด และไข่ปลาแซลมอน ซอสรสเผ็ด

007

海⽼ラバーロール EBI LOVER ROLL

250

Prawn tempura, cucumber and mayonnaise

ข้าวห่อสาหร่ายไส้ก้ง
ุ เทมปุระ แตงกวา และมายองเนส

008

鰻巻きロール UNAGI ROLL

Grilled eel, avocado, cucumber, sweet omelet and sweet soy sauce

250

ข้าวห่อสาหร่าย ไส้ปลาไหลย่างซีอิว อะโวคาโด แตงกวา และไข่หวาน

009

アボカドロール AVOCADO ROLL

200

Avocado and cucumber topped with sesame

ข้าวห่อสาหร่าย ไส้อะโวคาโด และแตงกวาคลุกเมล็ดงา

椀物 SOUP ซุป
010

味噌汁 MISO SHIRU

60

Miso soup with spring onion, wakame seaweed and tofu

ซุปมิโซะ

焼き物 GRILLED DISH อาหารประเภทย่าง
011

黒豚の炭⽕焼き KUROBUTA NO SUMIBI YAKI

012

鮭の炭⽕焼き、塩または照り焼き SAKE NO SUMIBI YAKI, shio or teriyaki

300

Charcoal grilled kurobuta pork served with pan fried vegetables

เนือหมูคโุ รบุตะย่างซอสสึมบ
ิ ิ

Charcoal grilled salmon with natural salt or teriyaki sauce served with boiled vegetables

300

鶏モモ⾁の炭⽕焼き TORI MOMONIKU NO SUMIBI YAKI

200

ปลาแซลมอนย่างเกลือ หรือซอสเทริยากิ

013

Charcoal grilled chicken thighs, served with pan fried vegetables

สะโพกไก่ยา่ ง

揚げ物 FRIED DISHES อาหารประเภททอด
014

海⽼天ぷら
EBI TEMPURA
Prawn tempura

015

野菜天ぷら YASAI TEMPURA

250

เทมปุระกุ้ง

150

Vegetable tempura

เทมปุระผักรวม

016

鶏の⻯⽥揚げ、黒胡椒ソース TORI NO TATSUTA AGE, kurokosho sauce
Japanese style deep fried chicken with black pepper sauce

180

ไก่ทอดสไตล์ญปุ
ี นกับซอสพริกไทยดํา

お⻝事 . 麺類 RICE DISH AND NOODLE ข้าวหน้าต่างๆ และก๋วยเตียว
017

和⽜⼊りとんかつカレー WAGYU IRI TONKATSU CURRY

Australian Wagyu beef curry rice topped with breaded deep fried pork cutlet

300

ข้าวหน้าหมูทอดราดซอสแกงกะหรีเนือวากิว

018

かつ重
KATSU JYU
Breaded deep fried pork cutlet with egg on rice, light soy sauce

300

019

若⿃重 WAKADORI JYU

250

ข้าวหน้าหมูชุบเกล็ดขนมปงทอดราดไข่

Pan-fried chicken with buttered teriyaki sauce on rice

ข้าวหน้าไก่ทอดซอสเทริยากิ

020

うな重 UNA JYU

450

Grilled eel with sweet soy sauce on rice

ข้าวหน้าปลาไหลย่างซีอิว

021

⽩ご飯
SHIRO GOHAN
Steamed rice

60

022

ざるうどん
/そば ZARU UDON OR SOBA
Chilled udon or soba noodles served with soy based dipping sauce

150

明太⼦焼きうどん（温）MENTAIKO YAKI UDON

180

023

ข้าวสวยญีปุน

อุ ดง
้ หรือโซบะ เสิรฟ
์ แบบเย็น

Pan fried udon with preserved cod roe, squid and vegetables

อุ ดง
้ ผัดใส่ไข่ปลาค็อด ปลาหมึก และผัก

弁当ボックス BENTO BOX ชุดข้าวกล่อง
340

026

340

CHICKEN BENTO

027

チキン弁当

Grilled chicken with
teriyaki sauce
ชุดไก่ยา่ งซอสเทอริยากิ
เสิรฟ
์ พร้อมผักย่าง

PORK BENTO

ポーク弁当

Grilled pork with
teriyaki sauce
ชุดหมูยา่ งซอสเทอริยากิ
เสิรฟ
์ พร้อมผักย่าง

+

420
028

SALMON BENTO

ポーク弁当

Grilled salmon with
teriyaki sauce
ชุดปลาแซลม่อนย่างซอส
เทอริยากิ เสิรฟ
์ พร้อมผักย่าง

All with grilled vegetables, grilled eel wrapped in omelet, steamed rice , pickled daikon
radish, seasoned seaweed, miso soup, assorted seasonal fruits.

焼き野菜、うなぎのオムレツ巻き、ご飯、⾹の物、海苔、味噌汁とフルーツ付き
ไข่หวานไส้ปลาไหลย่าง ข้าวสวย ผักดอง ยําสาหร่าย ซุปมิโซะ และผลไม้

023

なぎ弁当 UNAGI BENTO

Grilled eel with soy based sauce on rice, grilled mackerel with natural salt, deep fried
scallops with cheese, seasoned seaweed, pork shabu-shabu salad, miso soup, assorted
seasonal fruits.
ชุดข้าวหน้าปลาไหลย่าง เสิรฟ
์ พร้อม ปลาซาบะญีปุนย่างเกลือ หอยเชลล์ยด
ั ไส้ชส
ี ทอด ยําสาหร่าย
สลัดหมูชาบู ชาบู ซุปมิโซะ และผลไม้

690

If you have any concern regarding food allergies, please alert your restaurant prior to ordering. Consuming raw or undercooked meats, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food-borne illness.
All prices are in Thai Baht and include tax and service charge.

