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יופי, התיישבתם?

 אנחנו נמצאים במבנה די היסטורי עבור המושבה זיכרון יעקב  

האורווה 1885 – אורוות סוסים לשעבר במבנה המרהיב הזה 

לשימור אתרים.

את אומה הקמנו בשנת 2016 ושמנו דגש על בילוי ערב עם בירות 

 מהחבית, יין והמון קוקטיילים לצד סושי מחומרי גלם טריים 

וייחודיים, מנות קלאסיות מהמזרח עם פרשנות ישראלית ויחס 

חם ומשפחתי . זה המקום להיות בו, להירגע, לשכוח מענייני היום 

ולהתמסר לבר שכונתי, אלכוהול משובח והרבה מאכלים טעימים

בתיאבון 



מהטבע...

₪ 16 קימצ'י )חמוצים קוריאנים(   

₪ 16 אדממה   

 ₪ 34 ירקות בטמפורה - זוקיני, פורטובלו ובטטה   

 ₪ 44 גיוזה פטריות - פונזו, חסה ובוטנים - 4 יח'   

 סלט נטלי - אצות וואקמה, אטריות שעועית, כרוב סגול, 
 ₪ 33 ג'ינג'ר, מלפפון, בצל ירוק, פונזו ושומשום   

 באן פורטובלו בטריאקי - בצל מקורמל, חסה  
  ₪ 46 ואיולי עשבי תיבול - 2 יח'   

 סלט תותי - אטריות שעועית, מלפפון, כרוב סגול, 
 ₪ 36 ג'ינג'ר, כוסברה, פלפל צ'ילי ובוטנים ברוטב סויה-ליים  

 פאפייה מתאילנד - שערות פאפייה, שום, כוסברה, שעועית ירוקה
₪ 38 פלפל צ'ילי, עגבניות, תחמיץ סויה וקריספי נודלס   

 נודלס תאי - אטריות נודלס, ביצה, כרוב, נבטים, שעועית ירוקה, 
₪ 52 כוסברה, בצל ירוק ובוטנים ברוטב פאד תאי  

 מוקפץ מגואה - אטריות אורז, כרוב, בצל ירוק, פורטובלו, 
₪ 54 כוסברה, עלי מנגולד, קארי  ובוטנים    

 טופו מוקפץ בנוסח סיצ'ואן - בוטנים, כוסברה, בצל ירוק, 
₪ 54 עלי מנגולד, גזר ואורז לבן   



מהים...
₪ 36 ודניס    שלישיית ניגירי נא/ צרוב – סלמון, טונה אדומה 

 פאני פורי - במילוי טרטר טונה, פלפל צ'ילי, 
 ₪ 48 כוסברה ואיולי יוזו – 4 יח'   

 טרטר סלמון - כוסברה קצוצה, בצל קצוץ, אבוקדו, 
  ₪ 42 איולי יוזו, פלפל צ'ילי ועלי חסה בצדפת אורז   

 טרטר טונה - כוסברה קצוצה, בצל קצוץ, אבוקדו, 
  ₪ 46 איולי יוזו, פלפל צ'ילי ועלי חסה בצדפת אורז   

 סביצ'ה דניס - שמן זית, לימון, בצל סגול, בצל ירוק, 
 ₪ 48 פלפל צ'ילי, סלט אבוקדו ומלח אטלנטי   

 סשימי - טונה אדומה, סלמון, דניס, אבוקדו, גרידת לימון, 
   ₪ 92 קוויאר סלמון וצדפת אורז   

 באן דניס בציפוי פריך - מיונז פיקנטי, בצל סגול 
₪ 48 ועלי חסֿה - 2 יח'   

 פיש אנד צ'יפס - פילה דניס טרי, קוביות צ'יפס הבית בתיבול 
₪ 76 שום וטוגרשי    

 סלמון תאי - אטריות אורז, קוביות סלמון בטמפורה, כרוב, כוסברה
₪ 64 שעועית ירוקה, ביצה, נבטים, בצל ירוק ובוטנים   



מהשמיים...

 ₪ 44 גיוזה עוף - חסה, שברי בוטנים ופונזו - 4 יח׳   

 סלט מהאנוי - חזה עוף, אבוקדו, אטריות שעועית, מלפפון,  
 כרוב סגול, ג'ינג'ר, כוסברה, פלפל צ'ילי ובוטנים

₪ 44 ברוטב פונזו    

 באן צ'יקן טיקה - חזה עוף מהמזרח, עלי חסה, 
₪ 48 בצל קצוץ, ספייסי מיונז וסלט אבוקדו - 2 יח'  

 חזה עוף בנוסח סיצ'ואן - בוטנים, כוסברה, בצל ירוק,
₪ 62 עלי מנגולד, גזר ואורז לבן    

 מוקפץ מאינדונזיה - חזה עוף, אטריות נודלס, כרוב, נבטים, 
 בצל ירוק, שעועית ירוקה, כוסברה, שמן צ'ילי, 

₪ 64 ביצת עין ובוטנים    

 מוקפץ ממובאי - חזה עוף, אטריות אורז, כרוב, בצל ירוק, 
 ₪ 66 פורטובלו, כוסברה, עלי מנגולד, קארי, קרם קוקוס ובוטנים 



 ₪ 48 גיוזה אסאדו - בבישול ארוך עם ירקות, חסה, פונזו ובוטנים - 4 יח' 

 באן אסאדו - אסאדו משויש בבישול ארוך, 
 ₪ 52 איולי חרדל דיז'ון ובצל מקורמל - 2 יח'    

 אסאדו בנוסח סיצ'ואן - בוטנים, כוסברה, בצל ירוק,
₪ 64 עלי מנגולד, גזר ואורז לבן    

 מוקפץ מויאטנם - אסאדו מפורק, אטריות אורז, כרוב, 
₪ 66 שעועית ירוקה, בצל ירוק, נבטים, כוסברה, ביצה ובוטנים   

מהיבשה...



השיגעונות שלנו

 מרציאנו - סלמון, אבוקדו, קנפיו, פנקו קלוי, 
 ₪ 44 ספייסי מיונז, טריאקי ושברי בוטנים מסוכרים  

 יהודה - ספייסי טונה, מלפפון, בצל מקורמל, 
 ₪ 46 שומשום, בצל ירוק וספייסי מיונז    

 אביהו - דניס, עלי חסה, אבוקדו, שומשום לבן 
 ₪ 46 ובצל ירוק    

 אריה - סלמון בטמפורה, שיטאקי, טמאגו, 
 ₪ 46 פנקו קלוי, איולי עשבי תיבול ובצל ירוק    

 ₪ 44 מורדי -  סלמון, בטטה, אבוקדו וקנפיו )רול מטוגן(  

 שמעון - סלמון, אבוקדו, סלק, שומשום, שבבי בטטה,
 ₪ 46 בצל ירוק ואיולי סלק     

 מיכה - דניס בטמפורה, אבוקדו, שיטאקי, פנקו קלוי,
 ₪ 46 שבבי בטטה ובצל ירוק    

 אולג - טונה אדומה, סלק, בטטה, גרידת לימון, פנקו קלוי,
 ₪ 52 בצל ירוק ושבבי סלק    

 ברוך - סלמון, בטטה, שיטאקי, פלפל צ'ילי, שומשום, 
 ₪ 46 שבבי בטטה, ספייסי מיונז ובצל ירוק    

 מישל - ספייסי טונה, זוקיני בטמפורה, אבוקדו, 
₪ 48 פנקו קלוי, שבבי בטטה ובצל ירוק    

 נועם - טונה אדומה, בצל ירוק, אבוקדו, שומשום.
₪ 48 ספייסי מיונז ובוטנים גרוסים    

 גבאי - סלמון צרוב, בטטה, בצל מקורמל, 
₪ 48 אספרגוס, שומשום, שבבי בטטה ואיולי סלק   



שיגעונות מוגזמים

 עובדיה - סלמון צרוב, אבוקדו ומלפפון, מעטפת 
 ₪ 54 סלמון צרוב, שומשום, בצל ירוק וטריאקי   

 מרסל -  טונה אדומה, בצל ירוק, אבוקדו, פנקו קלוי 
 ₪ 54 עם פורטובלו ובצל מוקפצים בטריאקי   

 קוקי - סלמון, טונה אדומה, אספרגוס ובטטה, 
  ₪ 56 פנקו קלוי, ספייסי מיונז, טריאקי ובצל ירוק   

 זוהר - אבוקדו, מלפפון, קנפיו וסלק במעטפת 
 ₪ 52 ריינבואו )טונה, דניס וסלמון(    

 נתי- סלמון, אבוקדו, סלק, מעטפת סשימי 
סלמון וקוויאר    56 ₪ 

 ניסן - אבוקדו, בטטה וזוקיני בטמפורה במעטפת 
₪ 52 ספייסי טונה, שומשום ובצל ירוק     

 רוזה - פוטומאקי 5 יח' לאוהבי דגים - סלמון, טונה, 
דניס ועלי חסה עם קוויאר ואיולי יוזו     48 ₪ 

 אהובה - סלמון, קנפיו ואבוקדו במעטפת סלמון צרוב, 
 ₪ 54 טריאקי, שומשום ובצל ירוק    

 שרלי - דניס טמפורה, אבוקדו ושיטאקי במעטפת 
 ₪ 56 סלמון נא, איולי יוזו ובצל ירוק    

 כוכבה - ספייסי טונה, מלפפון ובצל מקורמל 
 ₪ 58 במעטפת טונה אדומה ובצל ירוק     

 מיקי - אבוקדו, אספרגוס, מלפפון וכוסברה 
₪ 52 במעטפת דניס נא, איולי יוזו ובצל ירוק    



 שמעיה - בטטה, טמאגו, בצל מקורמל, פנקו קלוי, 
 ₪ 38 טריאקי ובצל ירוק    

 אמציה - אבוקדו, סלק, מלפפון וקנפיו, שומשום,
  ₪ 42 שבבי בטטה ושבבי סלק    

 ארקדי - אבוקדו, שיטאקי, זוקיני בטמפורה, 
 ₪ 44 פנקו קלוי, איולי עשבי תיבול ובצל ירוק    

 ז'ורז' - בטטה, אבוקדו, זוקיני בטמפורה, 
 ₪ 44 קרסט שומשום, בוטנים גרוסים ואיולי סלק    

 ₪ 42 רמי - אבוקדו, בטטה, בצל מקורמל )רול מטוגן(   

 רוני - אבוקדו, מלפפון, בטטה ובצל מקורמל, 
₪ 44 שומשום לבן, שבבי בטטה ובצל ירוק     

 אסתר - אבוקדו, אספרגוס, מלפפון, כוסברה, 
שומשום לבן, איולי יוזו ושבבי סלק     46 ₪ 

שיגעונות צמחוניים



 סירת שיגעונות 
7 רולים לבחירה מהשיגעונות במחיר של  6

 סירת תענוגות
 12 יח ניגירי, סשימי 2 דגים, קוויאר סלמון, 

 ₪ 336 זוהר, רוזה ואהובה  

 סירת דייגים 
 72 יח סושי דגים, שישיית ניגירי 

 ₪ 445 וצנצנת קוויאר  

הסירות שלנו

קערת אורז  14 ₪

₪ 48 פיש אנד צ'יפס שילדים אוהבים 

₪ 44 חזה עוף בטריאקי ואורז לבן/ צ'יפס  

 ₪ 42 נודלס ירקות שילדים אוהבים 
₪ 10 *תוספת עוף  

לילדים



בירות 

מהחבית
 ₪ 32 /28 אסטרייה דאם 4.6%   
ויינשטפן 5.4%   30/ 34 ₪ 

בירות בקבוק
טובורג רד 5.2%   27 ₪ 
 ₪ 28 קורונה 4.5% 
₪ 27 הייניקן 5%  

 ₪ 34 קסטיל רוז' 8% 

קוקטיילים
 מוחיטו אסאי - ואן גוך אסאי, ספרייט, לימונים 

₪ 46 ונענע עם קרח גרוס   
 מוחיטו קלאסי  - רום, ספרייט, לימונים

₪ 46 ונענע  עם קרח גרוס  
 מוחיטו ים תיכוני  - ערק, ספרייט, לימונים 

₪ 44 ונענע  עם קרח גרוס  
 פור סיזנס - מיומנו של מטייל - אננס, קוקוס, 

₪ 44 קוביות לימון, רום, ספרייט ותפוזים  
 איסלה - אננס, פסיפלורה, תפוזים, ספרייט, טקילה, 

₪ 46 לימון, ונענע  
₪ 42 אפרול שפריץ - אפרול, קאווה, תפוז וסודה 
₪ 42 קאזוקו - ג'ין, מלפפון, קוביות לימון  וטוניק 

 קאפרינייה הזויה - קוביות לימונים, רום בקרדי,
₪ 44 פירות אדומים, סוכר דמררה ומיץ לימון  

 קמפרין - ג'ין, קמפרי, סאוור, פסיפלורה, 
₪ 44 ספרייט , פירות אדומים ונענע   

 מוחיטו יפני - יוזו סאקה, קרח גרוס, נענע, 
₪ 46 לימונים וסוכר חום  

קוקטיילים ללא אלכוהול
₪ 22 מור - אננס, קוקוס, תפוזים, קוביות לימון ונענע  
₪ 24 פאן - פירות אדומים, תפוזים, קוקוס  
₪ 22 פור - תפוזים, אננס, פסיפלורה וסודה  
₪ 24 אס - נענע, לימונים, סיידר, פסיפלורה  

שתייה קלה
פרללה - מים מינרלים מוגזים   12 / 22 ₪ 

 קוקה קולה / זירו / ספרייט / 
₪ 12 ספרייט זירו 

₪ 22 /12 נביעות מים מינרלים 
כוס תפוזים/לימונדה טבעי  13 ₪ 
₪ 16 סידר תפוחים קר  



יינות 
מבעבעים וקלילים

₪ 105 /29 קאווה  
₪ 138 /39 רקאנטי, רוזה 

יינות לבנים 
₪ 115 /34 בלו נאן, גוורצטרמינר-ריזלינג 
₪ 134 /37 ירדן, שרדונה 
גליל, ויוניה  132 ₪
בלאן דה נואר  39/ 146 ₪
פינו גריי, ירדן  138 ₪

יינות אדומים
₪ 58 גמלא השמורה, קברנה מרלו)375 מל( 
גליל אלון  34 / 122 ₪
₪ 138 /38 גמלא, קברנה סובניון  
 ₪ 162 רקאנטי מרלו רזרב כרם מנרה 
יראון  168 ₪ 

סיידר תפוחים חם ויין אדום )כוס(     32 ₪



קינוחים
 בנופי פאי - בצק פריך במילוי בננות מקורמלות, 

₪ 39 ריבת חלב וקרם שנטילי קוקוס  

 עוגת שוקולד פאדג׳ - גלידת קוקוס 
 ₪ 42 ושברי בוטנים בקרמל 

 קרם ברולה קוקוס - קוביות אננס צרובות 
₪ 44 בסוכר חום, קרם מנגו ונענע 

 גינה פירותית - קרם פטל, קרם מנגו, מקרון מנגו, 
 פירות העונה, שברי מרנג, גרידת לימון 

 ₪ 46 ומיקרו בזיליקום 

 בננה לוטי מטוגנת - קרמבל שוקולד, גלידת קוקוס, 
 ₪ 46 שבבי קוקוס קלוי ורוטב שוקולד  

 

שתייה חמה
₪ 16 סיידר חם וקינמון 

 ₪ 24 קנקן חליטת תה ירוק יפני 

 ₪ 10 אספרסו 

₪ 44 קנקן סאקה חם 

ולסיום...



וודקה
 ₪ 32 סטולי גולד 
 ₪ 37 ואן גוך אסאי/ אננס/ ד.אספרסו 
גרייגוס   37 ₪
 בלוגה  42 ₪ 

ג'ין
גורדונ'ס  32 ₪ 
 ₪ 38 בומביי 

רום
בקרדי  32 ₪ 
קפטן מורגן   36 ₪ 

טקילה
 ₪ 32 קוארבו 

פטרון אנייחו  46 ₪ 
אניס

ערק אשקלון  28 ₪
 ₪ 32 אוזו 

אפרטיף
 ₪ 34 קמפרי 
 ₪ 32 מרטיני ביאנקו 

דז'סטיף
ייגר  34 ₪ 
פרנה ברנקה  42 ₪ 

וויסקי
ג'יימסון  32 ₪ 
ג'ק דניאלס  38 ₪ 

 ₪ 38 בלאק לייבל 
גלן פידיך 12  44 ₪ 
גלן פידיך 18  56 ₪ 

ליקרים
פידג'  28 ₪ 
קוואנטרו  36 ₪ 

 ₪ 6 תוספת משקה קל  
₪ 14  XL

צ' ייסרים שעושים שמח
₪ 10 ערק, ג'יימסון, קוארבו, קמפרי 

 ₪ 15 ואן גוך, בלוגה, ג'וני ווקר שחור 



sushi 
time!
uma 
time!

uma_sushi_bar#טעימות נוספות
U


