Appetizers 前菜
Edamame

المقــبــالت

KD

枝豆 (V)

إدا مامي

1.950

Boiled Green Soy Beans

فول صويا أخضر مغلي

ねぎ巻き

Negima Yaki

Spring Onion in Thin Slices of Beef and Grilled

Yakitori

نجيما ياكي

4.800

بصل أخضر ملفوف بشرائح رقيقة من اللحم بقري

焼き鳥

ياكيتوري

3.600

Tender Pieces of Chicken Grilled on Skewers

Garlic Tatsutaage

ガーリック竜田揚げ

قطع دجاج طرية مشوية على السيح السيخ



جارليك تاتسوتا أجى

3.500

دجاج مقلي متبل مع صلصة الثوم

Deep Fried Chicken Seasoned with Garlic

Kani Kora-Age

蟹甲羅揚げ

كاني كورا أجي

4.500

Deep Fried Stuffed Crab Meat Served in a Shell

Agedashi Tofu

سلطعون محشي مقلي

揚げ出し豆腐 (V)

أجيداشي توفو

3.500

Deep Fried Tofu with Tasty Sauce

Wafu Gyoza

توفو مقلية مع صلصة خاصة

和風餃子

Steamed or Pan Fried Chicken and Vegetable Dumpling

Shrimp Gyoza

وافو غيوزا

4.250

海老餃子

لفائف دجاج وخضروات مقلية أو على البخار

روبيان غيوزا

4.500



لفائف روبيان مقلية أو على البخار

Steamed or Pan Fried Shrimp Dumpling
コロッケ

Japanese Croquette

كروكيت اليابانية

3.500



كروكيت البطاطة بالكريمة مع السلطعون

Potato Croquette with Crab stick

Grilled Asparagus in Beef Roll

5.500

アスパラビーフ巻き

أسبراجوس مشوي ملفوف
بشرائح لحم رقيقة

with Curry Powder

Chicken Kuwayaki

مع بودرة الكاري

鶏の桑焼き

Tender Pieces of Chicken Grilled with Sweet Soy Sauce

Seafood Spring Rolls

دجاج كواياكي

4.500

シーフード春巻き



قطع دجاج طرية مشوية مع صلصة الصويا الحلوة

سبرنغ رول بحري

4.500

خليط مأكوالت بحرية و خضروات مقلية

Deep Fried Rolls with Seafood

Vegetable Spring Rolls

野菜春巻き (V)

Shrimp with Chili Sauce

エビチリ (S) 

3.600

سبرنغرول خضروات

4.750

روبيان مع صلصة حارة

Shrimp Sauteed in Sweet and Chilli Sauce

Volcano Crispy Prawns

روبيان مقلي على الخفيف مع صلصة حارة

3.850

(S) 

ボルケーノクリスピー海老

فولكانو روبيان المقرمش
روبيان مع سلطعون حار

Crispy Prawns Topped with Spicy Crabstick

Horenso Goma-ae

ホウレン草胡麻和え (V)

هورينسو جوما آي

1.750

Boiled Spinach with Sesame Sauce

Hiya Yakko

冷奴 (V)

سبانخ مغلي مع صلصة السمسم

هيياياكو

2.100

Chilled Tofu (Bean Curd)
 Recommendation おすすめ

توفو بارد

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

Tempura

天ぷら

KD
天ぷら盛り合わせ

Assorted Tempura

مأكوالت بحرية وخضروات تقليدية مقلية

تيمبورا متنوع

4.600

3 pcs of Deep Fried Prawn with 3 pcs Vegetable

Prawn Tempura

海老天ぷら

 قطع خضروات3  قطع ربيان مقلي مع3

تيمبورا روبيان

5.800



 قطع من الربيان المقلية6

6 pcs of Deep Fried Prawn
野菜天ぷら (V)

Vegetable Tempura

تيمبورا خضروات

3.600

Deep Fried Shredded Mix Vegetable

Soup

تشكيلة من الخضراوات المقلية

الحساء

スープ

Miso Soup

味噌汁 (V)

حساء الميسو

1.500

Bean Paste Soup with Tofu

حساء الميسومع التوفو

土瓶蒸し

Dobin Mushi

التيمبورا

دوبن موشي

3.750



حساء المأكوالت البحرية في إبريق فحار

Very Special Clear Soup with Seafood in
an Earthen Tea Pot

Wakame Soup

若布スープ (V)

حساء واكامي

1.850

Seaweed Soup

حساء األعشاب البحرية

Chicken Soup

チキンスープ

حساء الدجاج

1.850

Clear Broth Soup with Chicken and Mushroom

Salad

حساء مرق الدجاج

السلطات

サラダ

Kei Salad

慶サラダ

سلطة كي

3.750



سلطة الشيف الخاصة

Chef’s Salad

Green Salad

グリーンサラダ (V)

سلطة خضراء

2.750

Mixed Fresh Vegetable

مزيج من الخضروات الطازجة

Avocado Shrimp Salad

エビとアボガドサラダ

4.800

سلطة أفوكادو و روبيان

Green Salad with Avocado and Shrimp

Spicy Crabstick Salad

سلطة خضروات مع األفوكادو و الربيان

スパイシーカニサラダ (S)

سلطة سلطعون حار

3.750

Spicy Shredded Crabstick with Iceberg Lettuce,

 أفوكادو و بيض السمك، خيار، خس،سلطعون حار

Cucumber, Tobiko and Avocado

Spicy Salmon Salad

スパイシーサーモンサラダ (S)

سلطة سلمون حار

4.500

Fresh Salmon with Avocado, Iceberg Lettuce and

 ببيض السمك، خيار، خس، أفوكادو،سلمون

Tobiko

Spicy Salmon and Crab Salad (S) 

4.850

スパイシーサーモン・カニサラダ

سلطة سلمون وسلطعون حار
 ببيض السمك،  أفوكادو، خيار،  خس،سلمون و سلطعون حار

Fresh Salmon, Shredded Crabsticks, Iceberg Lettuce,
Cucumber and Avocado

 Recommendation おすすめ

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

Sashimi

刺身 Thin Slices of Fresh Fish

Assorted Sashimi Kei

KD

盛合せ慶

شرائح رقيقة من السمك الطازج

ساشيمي كي المتنوع

12.750

5 kinds of Assorted Sashimi (16pcs)

Trio Sashimi

 أنواع ساشيمي5 -  قطع16

刺身三点盛り

ساشيمي توريو

6.750

3 Kinds of fresh Fish (9pcs)

Salmon Usuzukuri

الساشيمي

 أنواع ساشيمي3 -  قطع9

サーモン薄造り

سلمون أوسوزوكوري

6.850



شرائح رقيقة من السلمون

Thinly Sliced of Salmon with Ponzu Sauce and Spring
Onion

Individual Sashimi (5pcs)

刺身

 قطع لكل طلب5

طلبات الساشيمي الفردية

Tuna (Maguro)

まぐろ

4.850

تونا

Salmon (Sake)

サーモン

4.000

سلمون

5.250

هاماتشي

4.000

هامور

Yellowtail (Hamachi)
Hammour (Hata)

ハマチ

ハムール

Scallop (Hotate)

帆立

4.750

محار سكالوب

Cuttle Fish (Ika)

イカ

3.000

حبار

Octopus (Tako)

タコ

3.500

أخطبوط

Mackerel (Saba)

サバ

3.500

ماكريل

Crabstick (Kani)

カニスティック

2.500

سلطعون

1.750

أفوكادو

Avocado

アボガド

 Recommendation おすすめ

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

Sushi

寿司

السوشي

KD
にぎり慶

Assorted Sushi Kei

سوشي كي المتنوع

16.000



 قطع سلمون ماكي6 ،  قطع نيجيري12

12 pcs Nigiri, 6 pcs Salmon Maki

13.000

Kuwait Special Combination 
クウェートスペシャル

تشكيلة سوشي كويتية خاصة
 قطع8 ،  قطع سلمون و تونا ساشيمي3 ،  قطع نيجيري4
كاليفورنيا رول

4 pcs Nigiri, 3 pcs Tuna and 3 pcs Salmon Sashimi, 8 pcs
California Roll
巻き盛り合わせ (S)

Maki Combination

تشكيلة ماكي

11.000

8 pcs California Roll, 6 pcs Spicy Salmon Roll, 6 pcs

 قطع تيمبورا رول6 ، قطع سلمون حار6 ،  قطع كاليفورنيا8

Tempura Roll

Sashimi & Sushi Combination

14.000

刺身と寿司盛り合わせ

تشكيلة من الساشيمي و السوشي
المتنوع

9 pcs Sashimi with 3 kinds and 8 pcs Nigiri

Chirashi

 قطع سوشي6  أنواع من الساشيمي و3 -  قطع9

ちらし寿司

تشراشي

10.000

Assorted Fresh Fish on Vinegared Rice

أرز بالخل مغطى بتشكيلة من السمك الطازج

手巻き寿司

Temaki Selection

تيماكي رول

3.500

Handroll

حسب اإلختيار

Individual Sushi (2pcs)

寿司

)(قطعتين لكل طلب

طلبات السوشي الفردية

Tuna (Maguro)

まぐろ

2.500

تونا

Salmon (Sake)

サーモン

2.300

سلمون

3.000

يلوتايل

2.500

هامور

Yellowtail (Hamachi)
Hammour (Hata)

ハマチ

ハムール

Scallop (Hotate)

帆立

3.000

محار سكالوب

Cuttle Fish (Ika)

イカ

1.800

حبار

Octopus (Tako)

タコ

2.000

أخطبوط

1.800

روبيان

1.800

ماكريل

3.500

إكورا

4.000

أوناجي

2.800

توبيكو

1.200

تاماجو

1.500

)كاني (سلطعون

1.200

أفوكادو

Shrimp (Ebi)

海老

Mackerel (Saba)

さば

Ikura (Salmon Roe)
Eel (Unagi)

イクラ

鰻

Tobiko (Flying Fish Roe)

トビコ

Japanese Omelette (Tamago)
Crabstick (Kani)
Avocado

たまご

カニスティック

アボガド

 Recommendation おすすめ

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

Maki

巻き

الماكي

KD
カリフォルニア巻き

California Maki (8)

3.500

)8(

Avocado, Crabstick, Cucumber and Mayonnaise Rolled

كاليفورنيا ماكي

 مغطى ببيض السمك، مايونيز، خيار، وسلطعون،أفوكادو

with Tobiko

Crispy California (10) クリスピー・カリフォルニア巻き

4.500

)10(

كاليفورنيا ماكي بالبقصمات

Crispy Fried California Roll with Teriyaki Sauce

California Rainbow Roll (8)

 صلصة الترياكي،لفائف كاليفورنيا مقلية

レインボー巻き

5.500

)8(

California Roll Topped with 3 Kinds of Fish
天ぷら巻き

Tempura Maki (6)

كاليفورنيا رينبو ماكي
 أنواع من السمك3 لفائف كاليفورنيا مع

4.500

)6(

Tempura Shrimp and Avocado with Sesame Seeds and

تيمبورا ماكي

 السمسم، مايونيز،تيمبورا روبيان

Mayonnaise

Spicy Tuna Maki (6)

スパイシー鉄火巻き (S)

4.250

Tuna, Spring Onion with Spicy Mayo

Spicy Salmon Maki (6)

 بصل أخضر وصلصة حارة،تونا

スパイシーサーモン巻き (S)

4.250

)6(

Salmon, Spring Onion with Spicy Mayo

Salmon Skin Maki (6)

ماكي سلمون حارة
 بصل أخضر وصلصة حارة،سلمون

サーモンスキン巻き

2.750

)6(

Crispy Grilled Salmon Skin with Spring Onion

ماكي جلد السلمون
جلد سلمون مقلي مع بصل أخضر

(8) サーモン巻き

Salmon Maki

ماكي تونا حارة

)6(

4.500

)8(

سلمون ماكي

Salmon with Avocado, rice outside

سلمون وأفوكادو

スパイダー巻き

Spider Maki (10)

6.750

)10(

Deep Fried Soft Shell Crab, Cucumber, Avocado with

سبايدر ماكي

 خيار مع مايونيز، أفوكادو،قشرة سلطعون الرقيقة مقلية

Mayonnaise
タンパ巻き

Tampa Maki (6)

5.750

)6(

Breaded Fried Hammour, Spring Onion with

تامبا ماكي

 بصل أخضر مع مايونيز،هامور مقلي

Mayonnaise
ヴォルケーノ巻き (S)

Volcano Maki (8)

4.500

)8(

California Roll Topped with Spicy Crabsticks

Kei Special Maki (6)

فولكانو ماكي

رول كاليفورنيا مع سلطعون حار

慶スペシャル巻き

5.750

)6(

Tempura Shrimp, Iceberg Lettuce, Avocado, Cucumber

ماكي كي الخاصة

، صلصة البرقوق، سلمون، خيار، أفوكادو، خس،تيمبورا روبيان

Topped with Salmon, Plum Sauce and Sesame Seeds

Veggie Maki (6)

ベジ巻き (V)

السمسم

2.750

)6(

فيجي ماكي

Fried Carrott and Pumpkin

Marina Maki

رول خضراوات مقلية

(8) マリーナ巻き

6.500



مارينا ماكي

)8(

 زنجبيل طازج عليها أفوكادو و أوناجي مع صلصة تيرياكي،سلمون

Salmon, Fresh Ginger, Avocado Topped with Unagi,
Spring Onion and Teriyaki Sauce

Emperor Maki (6)

エンペラー巻き (S)

6.000

)6(

Tuna, Salmon, Tempura Shrimp with Spicy Mayo

Futomaki (5)

太巻き

ماكي اإلمبراطور

 تيمبورا روبيان مع صلصة حارة، سلمون،تونا

3.500

)5(

Vegetables, Shrimp and Tamago

Tekka Maki (6)

鉄火巻き

 روبيان و بيض،خضراوات

3.850

)6(

Rolled with Tuna

Creative Maki (5-6)

تكا ماكي
تونا رول

お好み巻き

5.500

)6-5(

Create Your Own Maki
 Recommendation おすすめ

فوتو ماكي

الماكي المبتكر
إبتكر الماكي الخاص بك

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

鉄板焼き

Teppanyaki

Tenderloin (200g) テンダーロイン
Angus Beef - USA
和牛ステーキ

Wagyu Beef (150g)
Chicken

) غرام١٥٠(

7.500

ハムール

Lobster Tail (250g - 300g)

) غرام200(

9.000

Mixed Vegetables

ロブスター・テール

ミックス野菜 (V)

هامور
روبيان

 13.000 ~

) غرام300 -  غرام2٥0(

أم الروبيان

خضروات مشكلة

3.500

التيرياكي

牛照り焼き

Chicken Teriyaki

チキン照り焼き

Salmon Teriyaki

サーモン照り焼き

Shrimp Teriyaki

سلمون

) غرام200(

照り焼き

Hammour Teriyaki

واجو
دجاج

8.000

Beef Teriyaki

تيندارلوين

5.500

海老

Teriyaki

) غرام200(

16.000



サーモン

Hammour (200g)
Shrimp

11.250

チキン

Salmon (200g)

التيبان ياكي

KD



ハムール照り焼き

海老照り焼き

11.500

لحم بقر تيرياكي

5.750

دجاج تيرياكي

7.750

سلمون تيرياكي

9.250

هامور تيرياكي

8.250

روبيان تيرياكي
* يقدم مع األرز وحساء ميسو

* served with steamed rice and miso soup

Teppanyaki Combination

تشكيلة تيبان ياكي

鉄板焼きコンビ

Beef & Seafood Combination 

12.750

تشكيلة لحم البقر والمأكوالت بحرية

Sea Food Combination 

13.000

تشكيلة المأكوالت البحرية

Beef and Chicken Combination 

9.750

تشكيلة لحم البقر و دجاج

ビーフ＆シーフード
シーフード

ビーフ＆チキン

* يقدم مع األرز وحساء ميسو

* served with steamed rice and miso soup

Rice and Noodles
Garlic Rice

أرز و نودلز

焼飯・麺

ガーリック・ライス (V)

Mixed Fried Rice

五目焼飯

Mixed Fried Noodles



五目焼きそば



1.000

أرز بالثوم

1.500

تشكيلة أرز مقلي

焼きそば (V)

3.000

Mixed Fried Udon 五目焼きうどん

4.750

Fried Noodles (Plain)

تشكيلة نودلز مقلي

4.750

نودلز مقلي سادة
)(نودلز سميكة

أودون مقلي

(thick noodles)
 Recommendation おすすめ

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

Golden Course

ゴールデンコース  18.000

Appetizer
Miso Soup

前菜

味噌汁

Green Salad with Spicy Crabstick
グリーンサラダ スパイシーカニカマ添え

天ぷら盛り合わせ

Assorted Tempura

Seafood Teppanyaki

海鮮鉄板焼き

Salmon, Hammour, Shrimp

Tenderloin Teppanyaki
テンダーロイン鉄板焼き

Green tea Ice Cream
抹茶アイスクリーム

ロイヤルコース 25.000

Royal Course

Appetizer
Dobin Mushi

前菜

土瓶蒸し

Green Salad with Spicy Crabstick
グリーンサラダ スパイシーカニカマ添え

Yakitori

焼き鳥

الوجبة الذهبية
مقبالت
حساء الميسو
سلطة خضراء
مع سلطعون حار
تيمبورا منوعة
تشكيلة المأكوالت بحرية
 روبيان، هامور،سلمون

تيندارلوين تيبان ياكي
ماتشا آيس كريم
الشاي األخضر الياباني

الوجبة الملكية
مقبالت
دوبن موشي
سلطة خضراء مع سلطعون حار
ياكيتوري

Lobster Tail Teppanyaki

أم الروبيان تيبان ياكي

Tenderloin Teppanyaki

تيندارلوين تيبان ياكي

ロブスター鉄板焼き

テンダーロイン鉄板焼き

Tempura Ice Cream
天ぷらアイスクリーム

Sushi Course

寿司コース 16.000

Appetizer
Miso Soup

前菜

味噌汁

Green Salad with Spicy Crabstick
グリーンサラダ スパイシーカニカマ添え

Assorted Tempura

天ぷら盛り合わせ

Assorted Sushi

寿司盛り合わせ

Sushi & Spicy Salmon Maki

Green tea Ice Cream
抹茶アイスクリーム

 Recommendation おすすめ

(S) Spicy スパイシー

ماتشا آيس كريم
الشاي األخضر الياباني

وجبة السوشي
مقبالت
حساء الميسو
سلطة خضراء
مع سلطعون حار
تيمبورا منوعة
سوشي منوعة

سوشي و ماكي سلمون حارة
)(الشاي األخضر الياباني

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

ماتشا آيس كريم

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

Bento
慶弁当 
Deluxe Lunch Box served with Miso Soup and Side Salad

Kei Bento

寿司弁当 
Deluxe Lunch Box with Seasonal Specialties Served
with Miso Soup

Sushi Bento

Set Menu

علب البنتو

KD

كي بنتو

10.000

صندوق غداء ديلوكس مع حساء الميسو و سلطة صغيرة

سوشي بنتو

9.750

صندوق غداء سوشي ديلوكس حسب فصول السنة مع حساء
الميسو

قائمة الوجبات

定食

刺身定食
Assorted Sashimi served with Miso Soup and Rice

Sashimi Set

Yakizakana Set

焼き魚定食

وجبة ساشيمي

9.000

أنواع الساشيمي مع حساء الميسو واألرز

وجبة ياكي زاكانا



Grilled Salmon サーモン
Served with Miso Soup and Rice

7.000

Grilled Hammour ハムール
Served with Miso Soup and Rice

8.000

Tempura Set 天ぷら定食
Assorted Tempura served with Miso Soup and Rice
天ぷら＆刺身定食
Assorted Tempura and Trio Sashimi served with Miso
Soup and Rice

Tempura & Sashimi Set

سلمون مشوي
مع حساء الميسو واألرز

هامور مشوي
مع حساء الميسو واألرز

وجبة تيمبورا

6.750

أنواع التمبورا مع حساء الميسو واألرز

10.000

وجبة تيمبورا وساشيمي

أنواع من التمبورا و الساشيمي مع حساء الميسو واألرز

Sushi Set

寿司・天ぷら定食 
6 pcs Assorted Nigiri, Tempura Shrimp, with Soba Noodles

9.000

Chicken Katsu Curry Set 

6.750

Wafu Hamburg Set

和風ハンバーグ定食
Japanese style of Hamburg served with Miso Soup and Rice

6.500

Chicken Shoga-yaki Set チキン生姜焼き定食 

5.250

وجبة سوشي وتيمبورا

 سوبا نودلز صغيرة باردة، تيمبورا، قطع نيجيري6

وجبة كاتسو كاري

チキン・カツカレー定食
Rice Topped with Chicken Cutlet and Japanese Curry

دجاج الكاتسو بالكاري الياباني مع األرز

وجبة وافو هامبرجر

هامبرجر اليابانية مع حساء الميسو و األرز

وجبة دجاج مشوي زنجبيل
دجاج مشوي مع صلصة الزنجبيل

Grilled chicken with ginger sauce served with Miso
Soup and Rice

 Recommendation おすすめ

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

丼

Domburi (Rice Bowl)

鶏照り焼き重
Grilled Chicken Teriyaki Topped on Rice

Chicken Teriyaki Ju

دجاج كاتسو دون

5.500



دجاج بالبقصمات مقلي مع بيض مخلوط على األرز

Tendon

天丼 
Prawn Tempura Topped on Rice

6.000

Katsu Ju

カツ重
Chicken Cutlet Simmered in Egg Topped on Rice

5.750

Oyako Ju

親子重
Chicken & Egg with Soy Sauce Topped on Rice

5.000

慶海鮮丼 
Variety of Fresh Seafood Topped on Vinegared Rice

9.500

تن دون

تيمبورا روبيان على األرز

دجاج كاتسو جو

دجاج بالبقصمات مقلي مع بيض مخلوط على األرز

أوياكو جو

دجاج و بيض مع صلصة صويا على األرز

Kei Original Kaisendon
鰻重
Broiled Eel Topped on Rice

Unaju

Noodles

)الدون بوري (قالب األرز

KD

كي كايسين دون األصلية

مجموعة متنوعة من المأكوالت البحرية الطازجة على أرز السوشي

أونا جو

11.000

أوناجي مغلية على األرز

النودلز

麺

Nabeyaki Udon

鍋焼きうどん

نابياكي أودون

5.750



، خضراوات، دجاج، تيمبورا الروبيان،حساء مع نودل ياباني سميك

Thick Flour Noodle Soup with Prawn Tempura, Chicken,

سلطعون و أوايجيري

Vegetable, Crabstick Served with Onigiri

Tempura Soba or Udon

天ぷらそば・うどん

تيمبورا سوبا أو أودون

4.800

حساء نودل ياباني مع تيمبورا روبيان

Prawn Tempura on Top of Buckwheat Noodle/Flour
Noodle in Hot Flavored Soup.

Ten Zaru

天ざる

تين زارو تيمبورا

6.500



نودلز باردة مع تيمبورا الروبيان

Cold Buckwheat Noodles with Prawn Tempura

Zaru Soba

ざるそば (V)

زارو سوبا

4.000

نودلز باردة مع صلصة الغمس

Cold Buckwheat Noodle with Dipping Sauce

Kitsune Soba or Udon

きつねそば・うどん

4.500

Japanese Noodle Soup with Fried Bean Curd

Tanuki Soba or Udon

كيتسوني أودون أو سوبا
حساء نودلز ياباني مع شريحة فول الصويا المقلي

たぬきそば・うどん

تانوكي أدون أو سوبا

4.250

خليط حساء نودلز ياباني مع تيمبورا

Japanese Noodle Soup with Tempura Batter

Yakisoba

焼きそば

نودلز بالبيض رفيع مقلية مع الدجاج والخضار

Fried Noodle with Chicken and Vegetable

Yaki-Udon

ياكي سوبا

4.750



焼きうどん

ياكي أودون

4.750

نودلز سميكة مقلية مع الدجاج والخضار

Fried Thick Flour Noodle with Chicken and Vegetable

 Recommendation おすすめ

(S) Spicy スパイシー

(V) Vegetarian ベジタリアン

) نباتيV(

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

Dessert

デザート

Anmitsu あんみつ
Shiratama an & ice cream 白玉あん
Tempura Ice Cream 天ぷらアイスクリーム 
Banana Tempura バナナ天ぷら 
Matcha Ice Cream 抹茶アイスクリーム 
Sesame Ice Cream 胡麻アイスクリーム
Ogura Ice Cream 小倉アイスクリーム
Ice cream アイスクリーム

3.200
3.200
3.000
3.200
2.500
2.500
2.500
1.500

(Vanilla, Chocolate and Strawberry)

Cake of the day

Cocktails

الحلويات

KD

أنميتسو
شيراتاما أن و آيس كريم
تمبورا آيس كريم
تمبورا الموز
)ماتشا آيس كريم (الشاي األخضر الياباني
سمسم آيس كريم
أوجورا آيس كريم
آيس كريم

)  الفراولة، الشوكوالته،( الفانيليا

本日のケーキ

كيكة من اليوم

3.850

カクテル

Fruit Cocktail フルーツ・カクテル
Sunriser サンライザー

الكوكتيل

كوكتيل فواكه
صن رايزر

2.800
2.150

Pineapple and Orange with Grenadine Syrup

أناناس وبرتقال مع شراب غرينادين

シャーリー・テンプル
7 Up and Grenadine Syrup

2.000

バージン・マルガリータ
Blended Lemon Juice and Skin

2.750

Shirley Temple

Virgin Margarita

Beverages

شيرلي تيمبل
سفن آب مع شراب غرينادين

فيرجن مارغاريتا
عصير ليمون و قشرة الليمون

飲み物

المشروبات

Sparkling Apple/Grape Juice

4.500

تألق عصير التفاح أو العنب

Mineral Water (Large) ミネラル・ウォーター（大）
Mineral Water (Mid) ミネラル・ウォーター（中）
Mineral Water (Small) ミネラル・ウォーター（小）
Cola & 7Up コカコーラ・７UP
Non-Alcoholic Beer ノンアルコールビール

1.500
2.000
1.500
0.750
0.900
2.000

بيريه مياه
مياه معدنية كبيرة
مياه معدنية متوسطة
مياه معدنية صغيرة
كوكا كوال أو سفن آب
)بيرة (خالية من الكحول

スパークリング・アップル又はグレープ
Perrier Water ペリエ

Fresh Juices

フレッシュジュース

Fresh Orange Juice オレンジジュース
Fresh Lemon Juice (with mint) レモンミントジュース
Kiwi キウイジュース
Carrots キャロットジュース
Strawberry ストロベリージュース
Apple アップルジュース
Mango マンゴージュース

Coffee & Tea

عصير برتقال
عصير ليمون أو بالنعناع
كيوي
جزر
فراولة
تفاح
مانجا

2.000
2.000
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800

コーヒー＆紅茶

Espresso エスプレッソ
French Coffee フレンチコーヒー
Cappuccino カプチーノ
Tea 紅茶
Herbal Tea ハーブ・ティー
Turkish Coffee ターキッシュコーヒー
Green Tea 緑茶
 Recommendation おすすめ

العصائر الطبيعية

(S) Spicy スパイシー

القهوة و الشاي
إسبريسو
قهوة فرنسية
كابوتشينو
شاي
شاي األعشاب
قهوة تركية
شاى أخصر

1.850
1.750
2.500
1.500
1.750
1.750
1.000
(V) Vegetarian ベジタリアン

Kei Japanese Restaurant

) نباتيV(

kei_bahrain

) حــارS(

 األطباق التي نوصي بها

