


Appetizers

Miso Soup
white Miso served with seaweed, tofu and scallions 

Edamame
steamed soy beans with sea salt

Spicy Edamame
soy beans tossed in sweet chili paste

Chicken Karaage
tender chicken thigh, marinated and fried, 

served with spicy mayonnaise and lemon

Hiyayakko
chilled silken tofu with grated ginger, soy, green onion 

and bonito flakes

Beef Tataki 
sliced rare beef tenderloin with ponzu
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*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy and 10% service charge.
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Hiyayakko Beef Tataki
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Salads

Tuna Poke 
Hawaiian style tuna marinated in soy and sesame 

with seaweed salad, topped with tobiko   

Crab
shredded crab, daikon, cucumber, carrots, 

glass noodle and rice crackers with mayo and tobiko

Salmon
salmon sashimi, avocado, rocket, cherry tomato, cucumber, 

passionfruit, radish with yuzu dressing 

Ramen
crunchy ramen noodle with Asian slaw, peanuts,

sunflower seeds, broccoli and sweet soy dressing
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*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy and 10% service charge.
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Nigiri Sushi - 2pcs

Salmon Prawn
Tuna Whitefish
Octopus Eel
Torched Salmon

Gunkan Nigiri - 2pcs

Salmon Tartar Spicy Tuna
Crab Salmon Caviar

Sashimi - 3pcs

Salmon Shrimp
Tuna Whitefish
Octopus Eel
Sashimi Deluxe
Selection of 9 pieces sashimi

Temaki - 1pc
Hand Rolled Cone Sushi

Salmon, avocado, sprouts 

Prawn, lettuce, tobiko

Spicy tuna, cucumber, togarashi 

Eel, Shiso leaf, nitsume sauce

Crab, avocado, toasted sesame
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*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy and 10% service charge.
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Reef Rolls - 8pcs

Green Island
prawn tempura wasabi, tobiko, avocado wrap 
with spicy mayonnaise

Dragon
tempura prawn, avocado and salmon wrap, 
teriyaki sauce. 

Spider Roll
soft shell crab, avocado, sesame seeds 
topped with eel and nitsume sauce

Ura Maki - 4pcs 

California
crab, avocado, cucumber, tobiko

Philadelphia  
smoked salmon, cream cheese, cucumber, sesame seed

Torched Salmon
avocado, wrapped in salmon and torched 

Spicy Tuna
tuna, cucumber, green onion, golden tobiko 

Golden Roll
salmon, avocado, mango wrap and ikura
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*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy and 10% service charge.
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Chirashi
A bowl of Sushi rice topped with fresh fish and vegetables 

Salmon in ponzu with onion, takuwan, cucumber

Tuna in soy and sesame oil with green onion

Crab, salmon caviar, white radish

Eel, avocado, cucumber

Tempura

Ebi
Bahrain prawns with tempura sauce 

Ika
fresh calamari with wasabi aioli and lemon
 
Kani
soft shell crab with Ponzu sauce

Yasai 
market vegetables and Japanese mushrooms
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*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy and 10% service charge.
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Noodles

Udon Salad
Udon noodles, crab, spring vegetables, ginger sauce

Chicken Ramen
Ramen noodles, chicken, dashi, tofu, broccoli, spring onion, 

sesame seeds and soft egg

Soba
traditional Soba noodles, dashi with spring onion and daikon 

Fried Udon
Udon noodles, carrots, celery, white onion, tanuki, 

spring onion in spicy soy

  

4.8

4.8

4.2

4.2

SobaFried Udon

*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy and 10% service charge.
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*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy and 10% service charge.
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Dessert

Japanese Pearls
tapioca lychee mousse, wasabi and vanilla cream

topped with ginger crumble

Yuzu Mochi
yuzu ice cream filled mochi balls with basil seed syrup

Duo of Matcha Mousse 
green tea and chocolate green tea mousses 

on a sweet biscuit base

Japanese Cotton Cheesecake
soft cotton cheesecake with red berry compote
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