GRINBERG SAN
OP ENING PLAT ES
לחם גרינברג סאן ג'ינג'ר ,בצל ירוק וסויה כהה | 24
חמוצים יפנים בחומץ וקני סוכר | 24
אדממה פולי סויה ומלח לימון | 24

BUNS & BURGERS
באן מי | 78
כריך ויאטנמי של קורנביף ,מיונז ,כרוב צלוי ומלפפון
מוחמץ מוגש בבאגט עם צ'יפס

מרק מיסו טופו ,פטריות אושימג'י ופונגי ובצל ירוק | 24

באן סלופי ג׳ו | 64
בשר בבישול ארוך ,חמוצים אסיאתיים ,חסה ורוטב ברביקיו

SM ALL PLAT ES

באן סלמון | 58
קריספי סלמון ,חמוצים יפאנים ,כוסברה ,ג'ינג'ר ,מיונז
ובצל ירוק

טטאקי סלמון | 62
סלט אצות ,עלי שיסו ואצות נורי ברוטב מיסו יוזו
עוגיות אורז | 58
טרטר טונה ,שבבי טמפורה ,ספייסי מיונז ,בצל ירוק,
עירית וטוביקו ירוק
טטאקי ואגיו | 58
רוטב פונזו ,פפאיה ,שיסו ,קשיו מקורמל ,נענע ,כוסברה
ושאלוט מטוגן
כנפיים סאן | 48
ברוטב ברביקיו קוריאני ושומשום
ביג איי טונה פיצה | 58
טורטיה פריכה ,עגבניות ,מיונז וואסבי יוזו ,שומשום
ירוק ,ג'ינג'ר כבוש ,שיסו וכוסברה
גיוזה | 42 /48
כיסונים מאודים של בקר או פטריות ברוטב סויה,
ג'ינג'ר ,בצל ירוק ( 4יחידות)

S ALADS
פפאיה ואיטריות זכוכית | 56
גזר ,עגבניות שרי ,שעועית ירוקה ,כוסברה ,צ'ילי ,נענע,
בוטנים ורוטב סום טאם
סובה וקייל | 64
אטריות סובה (כוסמת) ,אצות ,קייל ,מלפפון ,כוסברה,
נענע ,אדממה ,טופו ,אגוזי קשיו ,ויניגרט ג'ינג'ר
גרינברג סאן | 58
אצות וואקמה ,עגבניות ,מלפפון ,בצל ,בצל ירוק ,צנונית,
נענע ,ויניגרט שומשום ואצות נורי
קיסר יפאן | 58 / 64
חסה רומית ,רוטב קיסר מיסו ,קרוטונים ואצות נורי
בתוספת פילה עוף במירין והויסין

באן פורק בַלי | 62
מיונז יפאני ,רוטב הויסין ומירין ,בוטנים ,חסה ,חמוצים
יפאניים ובצל ירוק
באן פטריות שיטאקי | 56
פטריות שיטאקי ופונגי ,בצל ירוק ,הויסין ,מיונז יפאני,
מלפפון וצ׳ילי מוחמצים
גרינבורגר | 74
המבורגר בקר  250גרם טחון טרי ,רוטב גרינברג ,חסה,
עגבניות ,בצל ותוספת לבחירה

SU SH I

 8 | INSIDE O U T ROLLSיחידות

 6 | SUSHI B A L L Sיחידות

פרינס רול | 48
בטטה סגולה ,גזר ,אספרגוס ,רוקט ומלפפון

כדורי אורז עטופים בסלמון וסלט אצות /
טונה טוביקו וואסבי  /דג לבן וטוביקו כתום | 68

גאייג'ין רול | 54
טופו ,צי׳לי ,מלפפון ,נענע ואספרגוס

 6 | N I GI RIיחידות
ניגירי סלמון וואסבי וגלייז סויה | 62
ניגירי טונה וואסבי וגלייז סויה | 68
ניגירי אבוקדו אבוקדו עטוף באצת נורי וואסבי | 54

ROL L S
מידורי רול |  8יחידות | 64
דף סויה ,טרטר טונה ,אבוקדו ומלפפון
קירו רול |  8יחידות | 54
דף סויה ,אבוקדו ,קמפיו ,מלפפון ואושינקו
קודוטומאצ'י רול |  16יחידות | 44
מאקי רול אבוקדו
גיפו רול |  16יחידות | 48
מאקי מלפפון ואספרגוס

B I G P L AT E S
מרק אודון | 58/68
ציר דאשי (דגים) יפאני ,אטריות אודון ,פטריות אושימג'י ופונגי,
באקצ'וי ,בצל ירוק ושבבי ביצה בתוספת שרימפס/טופו/פרגית
קארי יפני | 74 / 82
אטריות ביצים ,באקצ'וי ,פטריות אושימג'י ,פטריות אוזן
שחורות ,צ'ילי ,חלב קוקוס עם שרימפס/טופו/פרגית
קארי ויטנאמי | 78/88
למון גראס ,כפיר ליים ,כוסברה וחציל עם קציצות דגים
או טופו לבחירה .בתוספת אורז מאודה
סלמון במיסו לבן | 92
מוגש עם אורז מאודה
צ׳יקן טנדורי | 76
שווארמה פרגית ,צ׳טני עגבניות ,שמנת חמוצה ,פיתה הודית
ועשבי תיבול

אושינקו רול |  16יחידות | 48
צנון יפני ודלעת יפנית

CH I RA S H I
צ'יראשי סלמון | 58
סשימי סלמון ,אורז סושי ,קמפיו ,מלפפון ,אבוקדו,
אצות נורי ,טמפורה פלקס וג'ינג'ר וואסבי
צ'יראשי טונה | 66
טרטר טונה ,אורז סושי ,טמפורה פלקס ,טוביקו ירוק,
אבוקדו ,קמפיו ,מלפפון ,אצות וספייסי מיונז
צ'יראשי טופו | 54
טופו בטריאקי ,אורז סושי ,שומשום ,מלפפון ,גזר,
אושינקו ,קמפיו ,בטטה סגולה ואבוקדו

שרימפס טמפורה רול | 58
אבוקדו ,בצל ירוק ,מלפפון ,וואסבי קראנץ ,טריאקי
וספייסי מיונז
ניקו רול | 62
בשר וואגיו ,ספייסי מיונז ,שבבי טמפורהֿ ,טריאקי,
בצל ירוק ומלפפון
גומה רול | 54
סלמון אפוי ,אבוקדו ,מלפפון ושומשום
וואבי רול | 54
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,שומשום וואסבי וספייסי מיונז
סאקה רול | 56
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,נענע ,עטוף בלימון וסלמון
מאגורו רול | 58
טונה ,אבוקדו ,מלפפון ,עטוף בטונה וספייסי מיונז
פוג'י רול | 74
טרטר טונה ,ספייסי מיונז ,גזר ,אספרגוס ,מלפפון,
אבוקדו ,בצל ירוק וטוביקו וואסבי
שירו רול | 58
דג לבן ,קמפיו ,צ'ילי ,אבוקדו ושומשום סויה

SIDE S
ירוקים ברוטב פולי סויה | 26
אורז מאודה | 12
סטיקי רייס | 14
צ'יפס מלח נורי | 26
מיני באן | 8

שניצל סאן | 76
שניצל עוף בפנקו ,אורז לבן ,בצל ירוק ורוטב קארי יפני
עוף מעושן | 78
במרינדת הויסין ומירין עם סלט סום טאם

עיסקיות צהריים
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SA K E

4 2 | C O C K TA I L S

SOF T DRINKS

פודינג אורז בחלב קוקוס ,ריבת מנגו ושומשום שחור | 28

ניגורי איש השלג  180מ"ל | 38
לא מסונן ,פירותי מתקתק וקרמי

פוקו בליני

תה קר לואיזה גינג'ר | 18

סאקה ,ג’ין ,אפרסק וקליפת תפוז סיני טרי

תה קר היביסקוס ולמון גראס | 18

מוס לימון ויוזו | 28

סאקה ניהון סאקרי ג'נשו הונג'וזו  200מ"ל | 38
קליל ,מרענן ומעט יבש

ספייסי מרגריטה

תה אריזונה ירוק ג'ינסנג | 22

טירמיסו קפה ויטנאמי וקקאו | 28

סאקה מבעבע אווה יוקי  300מ"ל | 38
קליל ופירותי

קוואסאן

פאי בננות ובוטנים מלוחים | 38

סאקה ג'ונמאי הקוצורו בכוס  120מ"ל | 38
טעמים עדינים של פירות ופרחים

פנקוטה צ'אי | 28
מוס שוקולד לבן מאצ'ה ,וקרמבל קקאו | 28
עוגת שוקולד  5ספייס | 36
אקלר מאצ'ה | 18
אקלר מיסו | 18
אקלר בוטנים קרמל | 18
 3נשיקות צבעוניות | 18

KIDS

עם כדור שוקולד בסיום

עוף טריאקי עם אורז מאודה | 48
אטריות סיניות | 44 / 48
ירקות חמים ברוטב סיני מתקתק עם או בלי פרגית
שניצל עם קטשופ וצ'יפס | 44
רול מאקי אבוקדו  16יחידות | 42

סאקה ג'ונמאי דראפט  180מ"ל | 48
קלאסי ומאוזן
סאקה צ'וינאמה  300מ"ל | 58
ניחוחות של יסמין טרי ואפרסק עם רמז לדבש,
מעודן עם מתיקות עדינה ברקע
סאקה ניגורי הקוצורו  300מ"ל | 64
לא מסונן ,גוף מלא ודומיננטי עם שבבי אורז נעימים,
בסיומת מתיקות
סאקה אוזקי פלטינום  720מ"ל | 158
בעל גוף בינוני עם טעמים עדינים של מנדרינות
ותפוזים
סאקה טוקו ג'ונמאי  720מ"ל | 160
ארומה פרחונית נעימה

טקילה ,ליצ׳י ,ליים ,סאוור וצ׳ילי יבש
וודקה ,בזיליקום תאילנדי ,תה אדום ,ניגורי וליים

WINE
מיני מבעבע | 38

משקה קוקוס טרי | 28
משקה קוקוס | 10
משקה קוקוס עם רצועות פרי | 10
סודה לאו | 14

OTHER DRINK S

מיני רוזה | 38

פפסי | 14

קאוויט – גוורצטרמינר | 28/98

פפסי מקס | 14

ברטאני ואלנטה – פינו גריג'יו | 34/128

 / 7UPדיאט | 14

פסקאל ז'וליווט – סנסר | 38/148

מים מינרלים  500מ"ל | 14

אלבר בישו – שאבלי | 42/168

סודה  /סאן פלגרינו 14 | 28

וילה מרניה – קיאנטי אדום | 28/98

אקווה פנה | 28

פרימיטיבו מודוריה אדום | 34/128

BEER
בירה לאו |  330מ"ל 18 /
בירה גולדסטאר |  330מ"ל 24
בירה סינגה |  330מ"ל24 /
בירה אסהי |  330מ"ל24 /

גרינברג  ,25תל-אביב

בירה אי פי אי אצ'יגו |  350מ"ל 28 /

 + T.Aמשלוחים :א׳-ש׳ 11:00-23:00

בירה סטאטוט אצ'יגו |  350מ"ל 28 /
בירה רד איל אצ'יגו |  350מ"ל 28 /
בירה צ'ינטאו |  500מ"ל 34 /
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