
a journey to the ‘floating world’ 



From Japanese, meaning “the floating world”; living in the
moment, detached from the bothers of life.  

So unwind, allow your senses to be kindled by all that surrounds you,
simply indulge in the moment, satisfy your yearning for distinctiveness,

& enjoy opulence to the hilt.

If you have any food allergies or special dietary requirements, please inform 
a member of a staff or ask for more information prior to placing your order.

إذا كانت لديك حساسية من الطعام أو متطلبات غذائية خاصة، فيرجى 
إبالغ أحد الموظفين أو طلب مزيد من المعلومات قبل وضع طلبك.

DISCLAIMER



Prices are vat included

Sun - Thur 12:30 pm to 4:00 pm
SAR 174 per person 

Offer valid for dine-in guests only and not
applicable on official holidays 

The business lunch menu is valid for one person; 
قائمة غذاء العمل صالحة لشخص واحد فقط.

هذا العرض غير صالح لطلبات التوصيل واالستالم،
أو في أيام العطل الرسمية.

االسعار تشمل الضريبة على القيمة المضافة



Appetizers & Maki Rolls

Miso Soup with Crab

Sweet & Sour Soup 

Tom Yum Soup 

Alaskan  
salmon, avocado 

Salmon Tacos  

Rock Shrimp   
fried shrimp, wasabi mayonnaise sauce 

Dynamite Shrimp  
sriracha mayonnaaise sauce & chilli 

Chicken or Shrimp Dumpling  

Chicken or Shrimp Sesame Toast 

Shrimp Or Vegetables Spring Roll 

Tempura Maki 
boiled shrimp, shrimp
tempura, teriyaki sauce

Sheyen Maki  
shrimp tempura, salmon

Shredded Crab Maki 
shrimp tempura, crab,
tabasaco, mayonnaise sauce

Lettuce Maki 
shrimp tempura boiled lettuce

Special Shake Maki 
salmon, avocado, crunchy 
bits

Salmon Twist Maki 
salmon, avocado, 
togarashi, wasabi & teriyaki 
sauce

Crazy Maki 
crab, tempura crunchy bits

California Maki 
avocado, cucumber, crab, 
sesame

Kindly choose one (1) item from the below selection
of soups, cold and fried appetizers, & maki rolls.

Maki Rolls - 6pcs/order

The business lunch menu is valid for one person; 
.   

SpicySignature

شوربة ميسو مع السلطعون

أالسكان

سلمون تاكوس

جمبري روك

دجاج أو جمبري دامبلينغ

دجاج أو جمبري توست السمسم

لفافة الجمبري أو الخضروات

جمبري داينامايت

شوربة الحلو والحامض

شوربة توم يم

تمبورا ماكي

شيين سبيشال ماكي

شريديد كراب ماكي

ماكي الخس

جمبري مسلوق، جمبري تمبورا، 
صلصة ترياكي

سالمون, أفوكادو

Salmon Tatake   
torched salmon, sliced lemon, ponzo sauce 

تاتاكي سالمون

سالمون مشوي بخفة, شرائح ليمون, صلصة البونزو

جمبري مقلي, صلصة واسابي مايونيز

صلصة سريراتشا مايونيز

جمبري تمبورا، سالمون

جمبري تمبورا، سلطعون،
تاباسكو، صلصة مايونيز

جمبري تمبورا, خس مسلوق

سبيشال شاكي ماكي
سالمون، أفوكادو، قطع

كرانشي

سالمون ملفوف ماكي
سالمون، أفوكادو،

توغاراشي، صلصة وسابي
مع ترياكي

كريزي ماكي
سلطعون، قطع تمبورا مقرمشة

كاليفورنيا ماكي
أفوكادو, خيار, سلطعون,

سمسم

قائمة غذاء العمل صالحة لشخص واحد فقط.

Crab Salad  
crab, cucumber, mayonnaise

  

Spicy Crunchy Salmon or Tuna

raw salmon or tuna, crunchy bits, spicy mayonnaise

سلطة السلطعون

سبايسي كرانشي سلمون او تونة

سلطعون، خيار، مايونيز

سالمون أو تونة نية، قطع مقرشة، مايونيز حار

Truffle Salmon Crispy Rice 
salmon, crab, ebiko, crispy rice, truffle mayonnaise sauce

سالمون، سلطعون، إيبيكو، رز مقرمش، صلصة ترفل مايونيز

ترفل مع سلمون و رز مقرمش

crab, avocado, mango, lemon, ebiko, special sauce
سلطعون، أفوكادو، مانجو، ليمون، إيبيكو، صلصة خاصة

Crispy Quinoa Crab Bites سلطعون مع كينوا مقرمشة



لحمة مقرمشة، صلصة الحلو والحامض

دجاج مقرمش، صلصة الحلو والحامض

    دجاج مشوي مع خضار جانبية

       سمك سالمون مشوي مع خضار جانبية

حتوي على بيض وثوم, مطبوخ على الصاج بالصوي صوس

قائمة غذاء العمل صالحة لشخص واحد فقط.

Beef Szechuan 
crispy beef, sweet & sour sauce

  
 

Beef & Broccoli 

Beef & Black Pepper 

Chicken Szechuan 
crispy chicken, sweet & sour sauce

Chicken & Cashew Nuts

Chicken Teppanyaki 
grilled chicken with side vegetables

Fish & Black Beans Sauce

Shrimp & Sweet Chilli Sauce

Sweet & Sour Shrimp

Salmon Teppanyaki 
grilled salmon with side vegetables

Japanese Vegetables Fried Rice 
contains eggs & garlic, cooked on the grill with soy sauce

Chinese Vegetables Fried Rice 
contains eggs, cooked on the wok with special spices

Kindly choose one (1) item  from the below selection of main courses
and one (1) item side dish (rice).   

Main Course

Spicy Signature

The business lunch menu is valid for one person;  

        لحم سيشوان

          لحم وبروكلي

لحم البقر والفلفل األسود

دجاج سيشوان

دجاج وكاجو

دجاج تيبانياكي

سمك وصلصة والفاصوليا السوداء

جمبري وصلصة الفلفل الحلو

جمبري و صلصة الحلو والمر

سمك سالمون تيبانياكي

أرز مقلي بالخضروات ياباني

يحتوي على بيض, مطبوخ على الووك مع نكهات خاصة
أرز مقلي بالخضروات صيني





SpicySignature

Miso Soup with Crab 
crabstick, tofu, wakame, spring onion

57

Sweet & Sour Soup 
shrimp, crabstick, tofu 56

Tom Yum Soup  
crabstick, shrimp, shimeji mushroom 58

 سلطعون، توفو، واكامي، بصل أخضر
شوربة ميسو مع السلطعون

 جمبري، سلطعون، توفو
شوربة الحلو والحامض

 سلطعون، جمبري، فطر شيميجي
شوربة توم يم



Spicy Signature

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 

Crab Salad 
crab, cucumber, mayonnaise sauce

79 سلطعون، خيار، صلصة مايونيز
سلطة السلطعون

Crispy Quinoa Crab Bites
crab, avocado, mango, lemon, ebiko, special sauce

114 سلطعون، أفوكادو، مانجو، ليمون، إيبيكو، صلصة خاصة
سلطعون مع كينوا مقرمشة

Spicy Crunchy Salmon or Tuna
salmon or tuna, crunchy tempura bits, spicy mayonnaise sauce

99 سالمون أو تونة، قطع تمبورا مقرشة، صلصة مايونيز حار
سبايسي كرانشي سلمون او تونة

Salty or Spicy Edamame 
steamed soybeans 44 فول الصويا المسلوق

إيدامامي مع ملح أو حار

Horenso Gomae 
boiled spinach, lemon slices, sesame sauce 52 سبانخ مسلوقة, شرائح ليمون, صلصة السمسم

هورينسو غوماي

Alaskan 
salmon, avocado, crunchy tempura bits, special sauce 104 سالمون، أفوكادو، قطع تمبورا مقرمشة، صلصة خاصة

أالسكان

Salmon Tacos 104 سالمون تاكوس
salmon, avocado, siracha mayonnaise sauce سالمون، أفوكادو، صلصة سيراتشا مايونيز

Truffle Salmon Crispy Rice 
salmon, crab, ebiko, crispy rice, truffle mayonnaise sauce 138 سالمون، سلطعون، إيبيكو، رز مقرمش، صلصة ترفل مايونيز

ترفل مع سلمون ورز مقرمش

Salmon Tatake 
torched salmon, sliced lemon, ponzo sauce 90 سالمون مشوح, شرائح ليمون, صلصة بونزو

تاتاكي سالمون

Wagyu Beef Tatake  
torched mb +9 wagyu beef, ponzo sauce
(your choice of regular or thin cuts)

167 درجة +٩ لحمة واقيو مشوحة، صلصة بونزو
  (يقدم باختيارك من شرائح عادية أو نحيفة)

لحمة واقيو تاتاكي

Salmon & Tuna Uzu-Zukuri / Carpaccio Platter
thin slices of salmon, tuna, ponzo sauce 162 شرائح نحيفة من السالمون والتونة، صلصة بونزو

سالمون وتونة أوزو زوكوري / كارباتشو

Wasabi Yellowtail Carpaccio
thin slices of yellowtail, avocado, ebiko, special wasabi sauce 170 شرائح نحيفة من الذيل األصفر، أفوكادو، إيبيكو، صلصة وسابي خاصة

وسابي الذيل األصفر كرباتشو

Black Cod with Baby Lettuce
marinated with miso sauce 175 متبل بصلصة ميسو

سمك القد مع خس صغير

Chicken or Shrimp Dumpling 107 دجاج أو جمبري دامبلينغ

Wagyu Slider 
grilled mb +9 wagyu beef, lettuce, caramelized onion
(served with your choice of classic or truffle mayonnaise sauce)

176 درجة +٩ لحمة واقيو مشوية، خس، بصل مكرمل
(يقدم باختيارك من صلصة كالسيكية أو ترفل مايونيز)

واقيو ساليدر



SpicySignature

جمبري تمبورا ، كولسلو، صلصة سريراتشا مايونيز
جمبري باو بن

جمبري تمبورا , صلصة واسابي مايونيز
جمبري روك

صلصة سريراتشا مايونيز
جمبري داينامايت

جمبري تمبورا

لفافة الجمبري  أو الخضروات

دجاج أو جمبري توست السمسم

Shrimp Bao Bun 
shrimp tempura, coleslaw, siracha mayonnaise sauce

80

Chicken or Shrimp Sesame Toast 74

Rock Shrimp 
fried shrimp, wasabi mayonnaise sauce

145

Dynamite Shrimp 
fried shrimp, siracha mayonnaise sauce

145

Shrimp Tempura 112

Shrimp Or Vegetables Spring Roll 75

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



سالمون

تونة

الذيل األصفر

جمبري

سلطعون

االنقليس

Sushi Sashimi

Salmon 59 71

Tuna 56 67

Yellow Tail 62 72

Shrimp 49 60

Crab 46 52

Eel 72 76

Scallopsسكالوبس 74 87

2 pieces - - 5 pieces

Spicy Signature

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



SpicySignature

Spicy Truffle Salmon Sushi  
salmon, shitake mushroom, spicy truffle mayonnaise sauce

72

Wagyu Tatake Sushi 
torched mb 9+ wagyu beef, ponzo sauce

86

Beef Burger Sushi 
grilled beef, mayonnaise & teriyaki sauce 72

Shrimp Tempura Sushi 
fried shrimp & teriyaki sauce

59

سالمون، فطر شيتاكي، صلصة ترفل مايونيز حار
سبايسي ترفل سالمون سوشي

Salmon or Tuna Tatake Sushi 
torched salmon or tuna, ponzo sauce

59 سالمون أو تونة مشوحة، صلصة بونزو 
سالمون أو تونة تاتاكي سوشي

درجة ٩+ واقيو مشوحة، صلصة بونزو
لحمة واقيو سوشي

لحمة مشوية، صلصة مايونيز وتيرياكي
برقر لحمة سوشي

جمبري تمبورا وصلصة ترياكي
جمبري تمبورا سوشي

Torched Shrimp Sushi  
torched shrimp, truffle, yuzu marmalade, ebiko,
special mayonnaise sauce

62 جمبري مشوح، ترفل، إيبيكو، مربى يوزو، صلصة مايونيز خاصة
جمبري مشوح سوشي

Ukiyo’s Signature Nigiri Solo Selection
our choice of 5 pieces of specialty nigiri

175

Torched Octopus Sushi  
torched octopus, cheese & teriyaki sauce

52 أخطبوط مشوح، صلصة جبنة وترياكي
أخطبوط مشوح سوشي

Zesty Salmon Sushi  
salmon, truffle oil, crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل، جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 

Butterfly Scallops Sushi  
torched scallops, ebiko, wasabi, special sauce

78 سكالوبس مشوح، إيبيكو، واسابي، صلصة خاصة
فراشة سكالوبس سوشي

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



Spicy Signature

Tempura Maki 
boiled shrimp, shrimp tempura, teriyaki sauce

Sheyen Maki  
shrimp tempura, salmon

56 89

78 125

Jamada Passion Maki  
shrimp tempura, unagi, teriyaki sauce

57 95

Fusion Maki  
eel, shrimp tempura, avocado, rice paper wrap 56 87

Tiger Maki 
shrimp tempura, avocado, philadelphia cheese,
lettuce, ebiko (4 large pieces)

85

Matsu Maki 
shrimp tempura, crab, cheese, avocado,
mayonnaise & teriyaki sauce (4 large pieces)

85

Seven Maki 
shrimp tempura, avocado, lettuce, mayonnaise
& teriyaki sauce 

 57 95

Shredded Crab Maki 
shrimp tempura, crab, tabasaco, mayonnaise sauce 57 90

Lettuce Maki 
boiled shrimp, boiled lettuce 52 85

Bonsai Maki 
shrimp tempura, salmon, crab, mango special
dressing 

53 86

Dynamite Maki 
shrimp tempura, crab, avocado, lettuce, dynamite
sauce 

65 109

Lava Maki 
shrimp tempura, boiled shrimps, philadelphia
cheese, special honey dressing 

54 85

3 pieces 6 pieces

جمبري مسلوق، جمبري تمبورا، صلصة ترياكي
تمبورا ماكي

جمبري تمبورا، سالمون
شيين سبيشال ماكي

جمبري تمبورا، إيل، صلصة ترياكي
جامادا باشن ماكي

إيل، جمبري تمبورا، أفوكادو، لفافة األرز
فيوجن ماكي

جمبري تمبورا, أفوكادو, جبنة فيالديلفيا, خس, إيبيكو
(٤ قطع كبيرة).

تايجر ماكي

جمبري تمبورا, سلطعون، أفوكادو ،جبنة فيالديلفيا
سلطعون, صلصة مايونيز و ترياكي (٤ قطع كبيرة) 

ماتسو ماكي

جمبري تمبورا، أفوكادو، خس، صلصة مايونيز وترياكي
٧ ماكي

جمبري تمبورا، سلطعون، تاباسكو، صلصة مايونيز
شريديد كراب ماكي

جمبري مسلوق, خس مسلوق
ماكي الخس

جمبري تمبورا, سالمون، سلطعون، مانجو، صلصة مميزة
بونساي ماكي

جمبري تمبورا, سلطعون، أفوكادو، خس، صلصة
دايناميت

دايناميت ماكي

جمبري تمبورا، جمبري مسلوق، جبنة فيالديلفيا،
صلصة عسل خاصة

القا ماكي

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

67
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



سالمون، أفوكادو، قطع تمبورا مقرمشة
سبيشال شاكي ماكي

سالمون، أفوكادو، توغاراشي، صلصة وسابي مايونيز
مع ترياكي

سالمون ملفوف ماكي

سالمون، سلطعون، أفوكادو، قطع تمبورا مقرمشة،
لفافة األرز (٦ حبات كبيرة) 

سومو ماكي

سالمون، سلطعون، جمبري تمبورا، أفوكادو, صلصة خاصة
فولكانو ماكي

سالمون مدخن مشوي, جبنة, سلطعون (٤ قطع كبيرة)
شادو ماكي

3 pieces 6 pieces

Special Shake Maki 
salmon, avocado, crunchy tempura bits

57 90

Salmon Twist Maki 
salmon, avocado, togarashi, wasabi mayonnaise
& teriyaki sauce

61 101

Sumo Maki 
salmon, crab, avocado, crunchy tempura bits,
rice paper wrap (6 large pieces)

87

Volcano Maki 
salmon, shrimp tempura, crab, avocado, special sauce

66 109

Shadow Maki 
grilled smoked salmon, cheese, crab (4 large pieces) 86

SpicySignature

سالمون، خس، سمسم، صلصة مايونيز حار
Fuji Makiفوجي ماكي   

salmon, lettuce, sesame, spicy mayonnaise sauce
52 85

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



Spicy Signature

سلطعون مقلي، صلصة واسابي مايونيز
فرايد كاني ماكي

سلطعون، سالمون، أفوكادو، جبنة فيالديلفيا
إيفيريست ماكي

سلطعون, مانجو, أفوكادو
تروبيكال ماكي

سلطعون، قطع تمبورا مقرمشة
كريزي ماكي

جمبري, سلطعون, إيبيكو
زن ماكي

أفوكادو, خيار, سلطعون, سمسم
كاليفورنيا ماكي

إيل، أفوكادو، قطع تمبورا مقرمشة، صلصة ترياكي
اييل سبيشال ماكي

إيل، أفوكادو، خيار، صلصة ترياكي
كاتربيلر ماكي

إيل، أفوكادو، صلصة ترياكي
فيلبيت ماكي

3 pieces 6 pieces

Fried Kani Maki 
fried crab, wasabi mayonnaise sauce 52 85

Everest Maki 
crab, salmon, avocado, philadelphia cheese 47 79

Tropical Maki 
crab, mango, avocado 50 82

Crazy Maki 
crab, tempura crunchy bits 52 84

Zn Maki 
shrimp, crab, ebiko 49 79

California Maki 
avocado, cucumber, crab, sesame 52 86

3 pieces 6 pieces

Eel Special Maki 
eel, avocado, tempura crunchy bits, teriyaki sauce

57 94

Caterpillar Maki  
eel, avocado, cucumber, teriyaki sauce

52 86

Velbeet Maki 
eel, avocado, teriyaki sauce

50 84

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



تونة، سلطعون، أفوكادو، صلصة ترياكي
اإلمبراطور ماكي

تونة، أفوكادو، توغاراشي، وسابي، صلصة مايونيز
مع ترياكي

تونة تويست ماكي

تونة مشوية، توغاراشي، تاباسكو
تونة ماكي مشوية حارة

لحم مشوي، سالمون، سلطعون، أوفاكدو، صلصة خردل
بوستن ماكي

لحمة واقيو، جمبري تمبورا، أفوكادو، صلصة مايونيز وتيرياكي
أوكيو سبيشال ماكي

SpicySignature

3pcs 6pcs

Emperor Maki 
tuna, crab, avocado, teriyaki sauce 60 86

Tuna Twist Maki 
tuna, avocado, togarashi, wasabi mayonnaise
& teriyaki sauce

61 101

Spicy Grilled Tuna Maki 
grilled tuna, togarashi, tabasco 50 84

3 pieces 6 pieces

Boston Maki 
grilled beef, salmon, crab, avocado, mustard sauce 57 90

Ukiyo Special Maki 
wagyu beef, shrimp tempura, avocado, spicy mayo &
teriyaki sauce 

65 107

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



Spicy Signature

سلطعون تمبورا، صلصة وسابي مايونيز مع ترياكي
سبايدر ماكي

خيار
كابا ماكي

أفوكادو، هليون، جزر، فطر
فيجي ماكي

أفوكادو، خيار، تاكوان
ياساي أورا ماكي

أفوكادو ماكي

سلطعون تمبورا، تونة مشوحة، صلصة خردل و عسل
دراجون ماكي

3 pieces 6 pieces

Spider Maki
soft-shell crab tempura, wasabi mayonnaise 
& teriyaki sauce 

68 113

Dragon Maki 
soft-shell crab tempura, torched tuna,
honey mustard sauce

68 113  

3 pieces 6 pieces

Kappa Maki 
cucumber 30 50

Avocado Maki 39 65

Veggie Maki 
avocado, asparagus, carrots, mushrooms 44 74

Yasai Ura Maki 
avocado, cucumber, takuan 42 72

NEW
Zesty Salmon Sushi
salmon, truffle oil, 
crispy salmon skin, lemon & lime zest

68
سالمون، زيت ترفل،

جلد سالمون مقرمش، قشر ليمون

زيستي سالمون سوشي 



لحمة مقرمشة، صلصة الحلو والحامض 
لحم سيشوان

دجاج مقرمش، صلصة الحلو و الحامض

لحم والفلفل األسود

سمك وصلصة والفاصوليا السوداء

جمبري وصلصة الفلفل الحلو

جمبري وصلصة الحلو والحامض

دجاج وكاجو

دجاج سيشوان

لحم وخضروات

SpicySignature

Beef Szechuan 
crispy beef, sweet & sour sauce

219

Beef & Vegetables 211

Beef & Black Pepper 212

Chicken Szechuan 
crispy chicken, sweet & sour sauce 186

Chicken & Cashew Nuts 188

Chicken Sweet & Sourدجاج وصلصة الحلو والحامض 184

Fish & Black Beans Sauce 187

Shrimp & Sweet Chilli Sauce 219

Sweet & Sour Shrimp 211



Spicy Signature

سمك القد مبتل مع ميسو مشوي مع خضار جانبية
سمك القد األسود تيبانياكي

درجة +٩ لحمة واقيو مشوية مع خضار جانبية,
صلصة ياكينيكو

لحمة واقيو ياكي

دجاج مشوي، صلصة ياكينيكو
دجاج ياكي

لحم مشوي مع خضار جانبية
لحمة تيبانياكي

دجاج مشوي مع خضار الجانبية
دجاج تيبانياكي

جمبري مشوي مع خضار جانبية
جمبري تيبانياكي

سمك سالمون مشوي مع خضار جانبية
سمك سالمون تيبانياكي

Black Cod Teppanyaki 
grilled black cod marinated with miso,
with side vegetables

265

Wagyu Beef Yaki 
grilled mb +9 wagyu beef with side vegetables,
yakiniku sauce

336

Chicken Yaki 
grilled chicken with side vegetables, yakiniku sauce

175

Beef Teppayanki 
grilled beef with side vegetables

209

Chicken Teppanyaki 
grilled chicken with side vegetables

175

Shrimp Teppanyaki 
grilled shrimp with side vegetables

178

Salmon Teppanyaki 
grilled salmon with side vegetables

178



أرز على البخار

يحتوي على بيض وثوم, مطبوخ على الصاج بالصوي صوس
أرز مقلي بالخضروات ياباني

يحتوي على بيض, مطبوخ على الوك بنكهات خاصة
أرز مقلي بالخضروات صيني

يحتوي على بيض, مطبوخ على الصاج بالصوي صوس
أرز مقلي بالثوم ياباني

يحتوي على بيض, مطبوخ على الوك مع نكهات خاصة
أرز مقلي بالثوم صيني

SpicySignature

Steamed Rice 47

Japanese Vegetables Fried Rice 
contains eggs & garlic, cooked on the grill with soy sauce 58

Chinese Vegetables Fried Rice 
contains eggs, cooked on the wok with special spices 58

Japanese Garlic Fried Rice 
contains eggs, cooked on the grill with soy sauce 57

Chinese Garlic Fried Rice 
contains eggs, cooked on the wok with special spices 57



Spicy Signature

3 Scoops of home made Ice Cream of choice 
chocolate, vanilla, dulche de leche, coconut 70

3 Scoops of home made Sorbets of choice 
passion fruit, mango, raspberry, lemon 70

Mango & Yuzu Cheesecake 
light creamy Japanese-style cake made of crunchy cracker,
cream cheese, yuzu juice and topped with mango sauce served
with home made coconut ice cream

90

Banoffee 
caramelized banana slices layered with dulce de leche,
gianduja chocolate and vanilla whipped cream, served with
home made dulche de leche ice cream  

137

Crème Brûlée 
a rich custard vanilla cream topped with a crispy caramelized
sugar layer and red berries compote 

94

Tiramisu 
layers of mascarpone cheese, coffee and lady finger biscuits
topped with dusting of chocolate 

88

Chocolate Fondant 
warm smooth cake with a molten chocolate in the middle,
served with vanilla ice cream and raspberry sauce 

97

133

Meringue 
sweet vanilla semi-freddo encaged in texture of crispy meringue
served with mix berries forest fruit 

شوكوالتة، فانيال، دولشي دي ليتشي، جوز الهند
٣ مغارف ايس كريم من االختيار محلي الصنع

باشن فروت، مانجو، توت بري، ليمون
٣ مغارف ايس كريم من االختيار محلي الصنع

مانجو و يوزو شيز كيك

بانوفي

كريم برولي

تيراميسو

فوندو شوكوالته

ميرينغ



SpicySignature

Sweet & Sour Passionfruit 
pineapple, orange, honey, passionfruit, lemon

60

Tropical Fruits 
pineapple, orange, mango, strawberry, lemon

60

Lemon Basil 60

Strawberry Basil 60

Rose Lemonade 60

Elderflower Lime 60

Raspberry Mojito 60

Mango Mojito 60

Strawberry Mojito 60

Passionfruit Mojito 60

Strawberry Mango Mojito 60

Pina Colada 
pineapple, coconut milk

60

Ask our beverage specialist to prepare your drink to your liking or choose from our selection of refreshing cocktails that pair best with your meal.

أناناس، برتقال، عسل، باشون فروت، ليمون
باشن فروت حال وحامض

أناناس، برتقال، مانجو، فراولة، ليمون
فواكه استوائية

أناناس، حليب جوز الهند
بينا كوالدا

ليمون بالريحان

فراولة بالريحان

ليمونيد بالورد

إلدرفالور اليم

موهيتو التوت

موهيتو المنجو

موهيتو الفراولة

موهيتو باشون فروت

موهيتو فراولة و مانجا



SpicySignature

قهوة بالفستق سموذي

مانجو، فراولة، أناناس، برتقال
مانجو تو بي سموذي

فراولة ليمونيد سموذي

Pistachio Coffee Smoothie 60

Mango To Be Smoothie 
mango, strawberry, pineapple, orange 60

Strawberry Lemonade Smoothie 60

Ask our beverage specialist to prepare your drink to your liking or choose from our selection of refreshing cocktails that pair best with your meal.



Spicy Signature

مياه معدنية صغيرة

مياه معدنية كبيرة

مياه غازية صغيرة

مياه غازية كبيرة

مشروبات غازية

إسبرسو

دبل إسبرسو

قهوة سوداء

كابتشينو

كاراميل كابتشينو

شاي أخضر ياباني

Small Mineral Water 17

Large Mineral Water 48

Small Sparkling Water 26

Large Sparkling Water 55

Soft Drinks 23

Espresso 29

Double Espresso 29

Black Coffee 29

Cappuccino 29

Caramel Cappuccino 29

Japanese Green Tea 29
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