مشروبات ساخنة وباردة

تناول الطعام على طريقة يو!
 20ريال

أهال بك

1

احصل على مقعد ،اطلب مشروباتك واختر األطباق
التي تفضلها من على الحزام المتحرك.

2

يمكنك طلب الطعام الساخن (وأي طبق
ال يمكن رؤيته على الحزام) من أحد أعضاء الفريق.

3

عندما تنتهي من تناول طعامك ،سنحصي عدد
األطباق لنخبرك بقيمة الفاتورة.

طلبات مفتوحة
كمية غير محدودة

المياه

 0كيلو كالوري

الشاي الياباني األخضر

 19ريال

 18ريال

 21ريال
 23ريال
 26ريال
 28ريال
 31ريال

إذا كنت جديدا على يو!

نوصي باختيار  5-4أطباق من كل لون.

العصائر

مياه الفوّ ارة

 18ريال

برتقال طازج

 47كيلو كالوري  100 /مل

 22ريال

مياه سبرينج

 18ريال

مانجو طازج

 54كيلو كالوري  100 /مل

 22ريال

مياه معبأة محليّة

 18ريال

أناناس طازج

 47كيلو كالوري  100 /مل

 22ريال

المشروبات
الغازية (أعِ د ملء كوبك كما ُتحب)
كوكاكوال

 158كيلو كالوري  300 /مل

 20ريال

كوكاكوال زيرو

 0كيلو كالوري

 20ريال

سبرايت

 120كيلو كالوري  300 /مل

 20ريال

فانتا

 135كيلو كالوري  300 /مل

 20ريال

 33ريال

استمتع!

شنسن! 新鮮

الحلويات

شنسن كلمة يابانية وتعني طازج .وألننا نحب األشياء الطازجة فكل ما نقدمه طازج دائمًا.

سلطة فواكة
طازجة
قطع طازجة من الفواكه
الموسمية 53 .كيلو كالوري

بطيخ

شرائح بطيخ طازجة.
 150كيلو كالوري

قطع الموز المقلية
المقرمشة

مغمسة
قطع من الموز
ّ
برقائق الذرة ومزينة بصوص
الكراميل المملح 250 .كيلو كالوري

فإذا نظرت لمكوناتنا الطازجة على سبيل المثال :يسعدنا أن نخبرك أن كل مأكوالتنا البحرية مستخلصة من مصادر آمنة بنسبة  .%100أما عن قائمة
طعامنا وكيف نطبق ذلك األسلوب عليها :فإنها تضم مأكوالت بحرية ولحوم وأطباق نباتية ،ولكن أهم ما في المسألة طبعًا هو أن يكون الطعام
نفسه طازجًا ،أليس كذلك؟ لذا فإننا نستخدم مكونات طازجة تمامًا ونحضرها مباشرة أمام عينيك حتى تستمتع بأروع وأنضر مذاق ممكن تخيله .واآلن
ندعوك ضيفنا العزيز الستكشاف قائمة طعامنا والتعرّ ف على أطباقنا المتجددة التي ال مثيل لها في أي مكان آخر.
هل تتبع نظامًا غذائيًا معينًا؟ ما عليك سوى طلب ما تريد من أحد موظفينا الذين ال تفارق االبتسامة وجوههم؛ وسيسعدنا حتمًا تلبية كل طلباتك.

تابع أخبار مطعم يو!

ال تنس متابعة أخبارنا واالنضمام إلينا على مواقع التواصل االجتماعي :فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

نباتي وخالي من منتجات األلبان

نباتي

كافة األسعار متضمنة  %15ضريبة القيمة المضافة

 Nتحتوي على المكسرات

خفيف الحرارة

معتدل الحرارة

حرّ اق

YO S U S H I M E

YO S U S H I _ M E

أطباق شعبية يابانية
وسوشي
قائمة الطعام

ابحث عنا على الحزام أو اطلب الطبق الذي ترغبه
النيغيري
رول التونة المطهوة

ماكي األفوكادو

تونة مطهوة مع البصل والمايونيز
واألفوكادو والخيار والثوم مع
صلصة الكاتسو والمايونيز بجبن
البارميزان 127 .كيلو كالوري

رول باألفوكادو الطري

مع المايونيز 205 .كيلو كالوري

ماكي الخيار

خيار مقرمش مع بذور
السمسم المحمصة.

روبيان مقرمش حار

تمبورا الروبيان المقرمش مع
صلصة المايونيز الحارة.

 94كيلو كالوري

 277كيلو كالوري

ماكي السلمون

إيبي

سلمون طازج مع تتبيلة
الواسابي 189 .كيلو كالوري

كاتسو الروبيان واألفوكادو
محشو بأوراق الشيسو يوكاري
األرجوانية المجففة.

ماكي التونا

سلمون دراغون

كاليفورنيا رول تزينه قطع من
السلمون الطازج ،مع مسحوق
الشيتشيمي والبصل األخضر.

جديد ماكي
المشكل

شريحتان من كل نوع سمك:
السلمون ،التونة ،التونة بالكزبرة،
المحمر.
و سلمون الشيتشيمي
ّ

روبيان مطبوخ مع تتبيلة الواسابي.
 90كيلو كالوري

جديد الباذنجان
المقرمش

شرائح السلمون ُتقدم مع
صلصة اليوزو والبونزو.

شرائح من سمك السلمون
المحمرة بالسمسم.
ّ
 110كيلو كالوري

سلمون

بعصابة
األفوكادو ملفوف ِ

شرائح سميكة من التونة
ذات الزعانف الصفراء ،مع
الفجل والليمون 86 .كيلو كالوري

 113كيلو كالوري

التاماغو

السلمون المدخن
وكريمة الجبن

خليط جبن كريمي وخيار ملفوف
في سلمون مدخن.
 290كيلو كالوري

جلد سلمون مقرمش

التونة الحارة

جلد السلمون المقلي المقرمش
مع مسحوق الشيتشيمي والبصل
األخضر 135 .كيلو كالوري

قطع تونا (ذات زعانف صفراء)
مع صلصة السيراتشا الحارة
وزيت الرايو الحار مع مسحوق
الشيتشيمي 115 .كيلو كالوري

جديد نجم الربيان

جنزا

كوكتيل ربيان الحار على رول
األفوكادو المغلفة بالبانكو
المقرمشة 240 .كيلو كالوري

سلمون طازج وجبن كريمي
مع الخيار وكافيار أرينكا (بيض
السمك) وصلصة الترياكي
وصلصة السيراتشا والمايونيز.

جديد التونة المحمرة
بالكزبرة

 113كيلو كالوري

شرائح تونة صفراء الزعانف مع
تتبيلة الواسابي 90 .كيلو كالوري

 107كيلو كالوري

بلوسوم

دجاج ،جرجير ،و االفوكادو
ملفوف بالبصل المقرمش
ومزينة بالمايونيز الثوم و
البارميزان 215 .كيلو كالوري

كاتسو الروبيان واألفوكادو
محشو بأوراق الشيسو يوكاري
األرجوانية وتعلوه طبقة من
التونة الحارة 201 .كيلو كالوري

كاليفورنيا

رول سرف آن ترف

أصابع السلطعون وأفوكادو
ومايونيز ياباني مع بذور
سمسم سوداء وبيضاء
محمصة 278 .كيلو كالوري

يو! المف

كاتسو الدجاج الحار

كاتسو الروبيان مع رول
األفوكادو ،مغطى بشرائح رقيقة
من لحم البقر المشوي ،صلصة
الترياكي والمايونيز الحار.

ضل

 220كيلو كالوري

السلمون

قطع السلمون الطازج مع
رشة من تتبيلة الواسابي.
 99كيلو كالوري

و! المف
ي
ضل

جذوع القرنبيط المطهية على
البخار مع صلصة السمسم.

ياكيسوبا خضروات

مشروم الشيتاكي

 135كيلو كالوري

رامن الدجاج الحار

سلطة الباذنجان

نودلز رامن كالسيكية مع دجاج كيمتشي متبل ومشوي ،في
حساء عطري 414 .كيلو كالوري

شرائح الباذنجان المقلي
في تتبيلة الثوم والزنجبيل
والسمسم والصويا.

أودون لحم البقر بالكاري

 108كيلو كالوري

شرائح من اللحم والجزر ،والبصل ،ونودلز أودون ،في حساء
بالكاري مع بيني شوغا 380 .كيلو كالوري

سلطة الحبّار
الحارة

نودلز مع صلصة حارةُ ،تقدم مع الخضروات الطازجة
المقرمشة والبيني شوغا.

سادة

Y

!O

O VA F

IRU

ET

ديناميت

سلمون وأفوكادو وزيت
فلفل الرايو الحار مغطى
بصلصة السيراتشا والمايونيز
والبصل األخضر 200 .كيلو كالوري

جلد السلمون المقرمش

جلد سمك السلمون والبصل األخضر وسلطة في مخروط أرز
النوري 185 .كيلو كالوري

روبيان

 203كيلو كالوري

حبّار مسلوق مع خضروات
الكيمتشي المخللة الحارة.

روبيان وسلمون ومحار وخضروات في حساء الكيمتشي
الساخن والحار ،و ُتقدم مع نودلز األودون 255 .كيلو كالوري

جديد مشروم الشيتاكي

شرائح مشروم الشيتاكي ،توفو ،خضروات و البصل المخلل
تقدم مع النودلز في حساء نباتي 231 .كيلو كالوري

ميسو

نودلز رفيعة مع األعشاب
البحرية وكامي والخضروات
المفرومة وبذور السمسم
األسود والصلصة اآلسيوية.

دجاج مقرمش وحار

 412كيلو كالوري

دجاج مقلي بطريقة
الكاراجي

 185كيلو كالوري

قطع دجاج مقلية ومقرمشة
متبلة في زيت الصويا والزنجبيل،
و ُتقدم مع المايونيز.

سيوماي الروبيان

كرات الروبيان المقرمشة ،مع
صوص الفلفل الحلو.

و! المف
ي

ضل

و! المف
ي

كاليفورنيا

رامن الدجاج الحار

سمك السوريمي واألفوكادو والمايونيز وبذور السمسم
المحمصة في مخروط أرز النوري 233 .كيلو كالوري

خضروات في التمبورا
المقرمشة مع باذنجان،
أفوكادو ،جزر ،بصل أحمر
وبصل أخضر مع صلصة خل
السمسم 170 .كيلو كالوري

زهرة متبلة بالصلصة الحارة
ومقلية لدرجة القرمشة ،مزينة
بالبصل األخضر والفلفل الحار.
 146كيلو كالوري

 207كيلو كالوري

حساء ميسو حلو و خفيف مع الواكامي
والبصل األخضر والتوفو .صحي و لذيذ ،مناسب
 53كيلو كالوري
مع كل وجبة.

تمبورا الخضار

الزهرة الحارة مع
الفلفل

الحبّار الحار المتبل ،يُقلى حتى
يُقرمش ويُزين بالفلفل األحمر
والبصل األخضر.

 147كيلو كالوري

روبيان مقرمش مع تتبيلة
التمبورا ،وزنجبيل وصلصة
الهاروسامي 400 .كيلو كالوري

 380كيلو كالوري

 270كيلو كالوري

الحبّار بالفلفل الحار

دجاج مقلي بطريقة الكاراجي

تمبورا الروبيان

بطاطا مقلية على الطريقة
اليابانية مغطاة بمايونيز السيراتشا
ومزينة بتتبيلة فوريكاكي اليوزو،
والسمسم واألونوري ورقائق سمك
البونيتو المدخن.

فول الصويا ،وصلصة المحار ،مع
الثوم المقلي ،والفلفل األسود
ومسحوق الشيتشيمي.

بال حدود

سلطة النودلز
اآلسيوية

بطاطا مقلية مع
تتبيلة الفوريكاكي

إيدامامي حار

 315كيلو كالوري

ذ خ في ف
وص
ي

كرنب الباك شتوي المسلوق

 380كيلو كالوري

نودلز األودون بالمأكوالت البحرية الحارة

ضل

بوب كورن
الروبيان

جديد كرنب الباك
شتوي المسلوق

شرائح الكرنب المسلوقة مع
الثوم و الزنجبيل و زيت الصويا و
السمسم 86 .كيلو كالوري

روبيان بتتبيلة التمبورا مع
رشة من صلصة الميسو الحلو
وصلصة الفلفل 355 .كيلو كالوري

السلمون واألفوكادو

سلمون طازج مع األفوكادو والمايونيز وبذور السمسم
المحمصة في مخروط أرز النوري 164 .كيلو كالوري

 20ريال
نباتي وخالي من منتجات األلبان

كافة األسعار متضمنة  %15ضريبة القيمة المضافة

 190كيلو كالوري

خضروات

 148كيلو كالوري

التيماكي

ضل

بوب كورن الروبيان

مكعبات صدر الدجاج
بالبقسماط المقرمش مقلية في
صلصة الفلفل الحلو.

حي

يو! كاليفورنيا

األطباق الشعبية

جديد جذوع القرنبيط
مع السمسم

دجاج مقلي حلو وحار مع
سلطة اليوسفي .يُقدم مع
الكزبرة وصلصة صويا القيقب.

أعواد السلطعون مع األفوكادو
والمايونيز والمساجو (بيض
السمك) 153 .كيلو كالوري

 225كيلو كالوري

كاتسو الروبيان مغطى بصلصة الكاري مع المخلالت
واألرز المطهو على البخار 440 .كيلو كالوري

ضل

سلطة الدجاج مع
اليوسفي

 145كيلو كالوري

كاتسو التوفو المغطى بصلصة الكاري مع المخلالت
و األرز المطهو على البخار 459 .كيلو كالوري

دجاج

 154كيلو كالوري

كاتسو الروبيان بالكاري

شرائح من السلمون مغطى بطبقة من صلصة
الترياكي الحلوة 223 .كيلو كالوري

 351كيلو كالوري

توفو

كاتسو التوفو بالكاري

و! المف
ي

 190كيلو كالوري

دجاج مقرمش وصلصة الكاتسو
ومسحوق الشيتشيمي.

 315كيلو كالوري

ترياكي السلمون

كاتسو الدجاج بالكاري

كاتسو الدجاج مغطى بصلصة الكاري مع المخلالت
واألرز المطهو على البخار 522 .كيلو كالوري

اختر بين الدجاج الطري أو التوفو المقرمش المغطى
برقائق خبز البانكو برشة من صلصة التونكاتسو.

 134كيلو كالوري

 213كيلو كالوري

جديد رول األفوكادو
والدجاج

و! المف
ي

حبات صويا غير ُم ّ
قشرة مع
الملح والبصل األخضر.
تناولها مباشرة من غالفها
واستمتع بمذاقها الرائع.

لحم البقر المشوي مع نوري
ومسحوق فلفل الشيتشيمي.

شرائح لحم بقري مقرمشة بصلصة الثوم و الصويا ونتفة
من الفلفل 230 .كيلو كالوري

ياكيسوبا

الرامن

إيدامامي

نيجيري اللحم

خضروات

ترياكي الدجاج

فخذ الدجاج الطري مغطى بطبقة من صلصة الترياكي
الحلوة 246 .كيلو كالوري

ترياكي لحم البقر بالثوم

 355كيلو كالوري

مأكوالت بحرية

كاتسو الدجاج بالكاري

ترياكي لحم البقر بالثوم

كاتسو الدجاج

المحمرة
شرائح السلمون الطازجة
ّ
ببودرة الشيتشيمي والمقدمة على
طبقة من الليمون 120 .كيلو كالوري

السلطات

التونة

 340كيلو كالوري

دجاج

جديد سلمون
المحمر
شيتشيمي
ّ

المحمرة
شرائح من التونة
ّ
والمغطاة بالكزبرة .تقدم مع
الليمون 94 .كيلو كالوري

محمر مع المايونيز
سلمون
ّ
والثوم وصلصة البونزو.

سادة

سمك التونة ذو الزعانف الصفراء
مع األفوكادو وصلصة البونزو
بالكمأ ومغطى بالكراث
المقرمش 215 .كيلو كالوري

لحم البقر المطهو مع الفلفل
وعجينة الكزبرة 96 .كيلو كالوري

جديد سلمون أبوري

أرز السوشي المتبل والمطهو بطريقة القلي السريع
مع الخضروات الطازجة ومسحوق فلفل الشيتشيمي.

تونة وأفوكادو طرطار

تاتاكي اللحم

أومليت البيض الخفيف
والحلو ،مع النوري 260 .كيلو كالوري

أرز مقلي بالخضار

التونة

شرائح من أجود أنواع السلمون
تقدم مع الفجل والليمون.

النوري والمايونيز 110 .كيلو كالوري

ضل

سلمون ساشيمي
محمر بالسمسم
ّ

 104كيلو كالوري

جديد أفوكادو

كاتسو
بالكاري

 572كيلو كالوري

السلمون وصلصة اليوزو

ترياكي الباذنجان المقرمش
على األرز السوشي .ملفوف مع
ورقة النوري 70 .كيلو كالوري

و! المف
ي

 3قطع من ساشيمي السلمون،
قطعتين من نيغيري السلمون
وقطعتين من ماكي السلمون.

 112كيلو كالوري

 212كيلو كالوري

أفضل ما في العالمين ثالث
قطع سمك السلمون ماكي
مع الوسابي و ثالث قطع
أفوكادو ماكي 196 .كيلو كالوري

يو! رول

تشكيلة الساشيمي

الروبيان المطهو

تشكيلة من السلمون

 130كيلو كالوري

تونة ذات الزعانف الصفراء مع
تتبيلة الواسابي 120 .كيلو كالوري

سلمون طازج مع األفوكادو
والمايونيز الياباني والمساجو
البرتقالي 163 .كيلو كالوري

أرز مقلي

لذ

الرول

الساشيمي

ترياكي

كاتسو

 19ريال
نباتي

كافة األسعار متضمنة  %15ضريبة القيمة المضافة

 21ريال

 23ريال

 Nتحتوي على المكسرات

 26ريال

خفيف الحرارة

 28ريال
معتدل الحرارة

 31ريال
حرّ اق

 33ريال
نباتي وخالي من منتجات األلبان

نباتي

كافة األسعار متضمنة  %15ضريبة القيمة المضافة

 Nتحتوي على المكسرات

خفيف الحرارة

معتدل الحرارة

حرّ اق

