MIYABI SUSHI & BENTO - SHEIKH ZAYED RD
Next to Four Points by Sheraton
DXB tower, behind U.A.E. Exchange
Sheikh Zayed Road, Dubai, U.A.E.
Tel. 800 - MIYABI (649224)

MIYABI SUSHI & BENTO - MEDIA CITY
Miyabi Sushi & Bento
Ground Floor
Business Central Towers B
Media City, Dubai, U.A.E.
Tel. 04-454-2494

Check out miyabi’s special offers & menu at our website.

www.miyabisushidubai.com

www.facebook.com/MiyabiSushi
http://instagram.com/miyabi_sushi
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ur vision for Miyabi sushi & Bento restaurant has been to create a high- end food & service with
affordable prices, family-friendly and value oriented Japanese & Korean restaurants. It is our everyday
mission to deliver quality and freshness, great service and satisfaction to our guests. Ultimately, we hope our
guests will come to appreciate Japanese & Korean cuisine as comfort food. This all starts when you walk in
and are greeted with IRASHAI-MASE !
The restaurant has presently two branches open, one on Sheikh Zayed Road the other one is located in Media
City. A third branch will be open on Palm Jumeirah beginning of 2015. Miyabi Sushi & Bento restaurant is
designed for consumers to have a relaxed and pleasant environment for lunch, happy hour, and dinner. We
serve variety style of Japanese sushi, such as Maki Sushi and Nigiri and Sashimi Sushi, as well hot Japanese
dishes including Miyabi ‘s beef, chicken and salmon teriyaki. Miyabi is also famous for its shabu shabu and its
amazing Korean cuisine.
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We know sometimes it's hard to choose your plates especially when you are
surrounded by a lot of attractive menus.
Our ranking lists of BEST SELLER ITEMS will be helpful for your selection.
It has been decided by 42,334 customers since March 2013.

SPICY EDAMAME

VOLCANO SHRIMP

KANI SALAD

MIYABI LOVE BOAT

MAGUSAKE BOAT

TOKUKAWA

SEAFOOD YAKIUDON

BEEF RAMEN

BULGOGI BIBIMBAP

BEEF TERIYAKI

CHICKEN KATSU CURRY

JUMPING CALI ROLL

MUNI ROLL

49'ERS ROLL

GODZILLA ROLL

LION KING ROLL

CHILI TEMPURA ROLL

CRUNCH CALIFORNIA ROLL

TEMPURA ICE CREAM

MOCHI ICE CREAM

TERMS & CONDITIONS
• These deals cannot be used in conjunction with any other offer, discount or promotion.
• These deals are valid until promotions end.
• These deals are good for dine-in and delivery.

v - FOR VEGETARIAN

 للنباتيين- v

• Shabu Shabu, Miyabi Love Boat and Magusake Boat are not included in these deals.

v - FOR VEGETARIAN

• SUNDAY & MONDAY SPECIALS are available every Sunday and Monday in Sheikh Zayed outlet.
• WEEKEND SPECIALS are available every Friday, Saturday and National Holidays in Media City outlet.

 للنباتيين- v

ا ُملقبالت

STARTERS

STARTERS
1.a

EDAMAME		
boiled green soy beans

1.

1.b

16.

ا ُملقبالت

SHRIMP TEMPURA
5pcs deep fried battered shrimps

Enjoy It Your Way!
a. SALTED

		

30 V

b. SPICY			

30 V

c. CRISPY			

35 V

RICE
japanese steamed rice

2.

17.
SALTED EDAMAME

SPICY EDAMAME

3

4

5.

MISO SOUP			
Japanese miso soup

6.

7.

8.

VOLCANO SHRIMP

WASABI VOLCANO SHRIMP

8

9

CHICKEN KARRAGE
Japanese style deep
fried chicken nugget

19.

45

10

SEA FOOD MISO
Japanese miso paste soup with shrimp,
crab stick and fish

18

DEEP FRIED SHRIMP GYOZA
deep fried shrimp pot stickers

30

IKA RING			
deep fried calamari with
sweet and chili sauce

30

دجاج كاريج

MITSU SUSHI CRACKER 			
2pcs of spicy tuna salad,
2pcs of spicy salmon salad,
and 2pcs of kani salad on the
deep fried seaweed.

1

4

P - 0 5

40

قبقوب طري

21.

MIYABI MUSSEL
steamed mussels with
spicy cocktail sauce

45

22. BEEF

ASPARAGUS ROULADES		
asparagus covered by sliced beef teriyaki

45

23. HAMACHIKAMA		

55

asparagus covered by sliced beef teriyaki

45
20

SOFT SHELL CRAB
DEEP FRIED SHRIMP GYOZA

CROQUETTE

10

11

21

SHRIMP TEMPURA

17

MIYABI MUSSEL

22

25

12

AGEDASHI TOFU

كروكيت

18

كرات بطاطس مهروسة مقلية
10.

25

0

16

8

SPICY MISO
Japanese spicy miso soup

CROQUETTE
deep fried mashed potato ball

SOFT SHELL CRAB
deep fried battered soft shell crab

E D I T I O N

قبقوب طري مغطى بطحين ومقلي

مكعبات دجاج مغطاة بدقيق خبز ومقلية على الطريقة اليابانية

HIYAYAKO

9.

روبيان تمبيورا

 قطع خثارة فول الصويا مقلية مع صلصة5
18.

45

WASABI VOLCANO SHRIMP
deep fried shrimp with wasabi sauce

20.

أجيداشي توفو

أرز

4.

50

AGEDASHI TOFU
5pcs deep fried tofu with sauce

8

VOLCANO SHRIMP		
deep fried shrimp
with spicy mayo

2

 قطع روبيان مغطى بطحين ومقلي5

أرز ياباني مسلوق بالبخار
3.

1 S T

35

إيكا رينج

كاالماري مقلي مع صلصة حارة حلوة
11.

HIYAYAKO			
cold tofu with house sauce

25

هياياكو

IKA RING

13.

خثارة فول الصويا باردة مع صلصة من
ابتكار الشيف
12.

CHICKEN YAKITORI
chicken & scallions skewers

25

دجاج ياكيتوري

أسياخ دجاج وبصل أخضر

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

CHICKEN YAKITORI

MIXED TEMPURA
deep fried battered shrimps
and vegetables

45

تمبيورا مشكلة

روبيان وخضار مغطاة بطحين ومقلية
14.

HAMACHI JALAPENO

slices of yellow tail sashimi
with Jalapeno

43

15.

CHICKEN KARRAGE

BEEF ASPARAGUS ROULADES

19

23

MITSU SUSHI CRACKER

HAMACHI KAMA

VEGETABLE TEMPURA

35 V
deep fried battered vegetables
)v( خضار تمبيورا
خضار مغطاة بطحين ومقلية

 للنباتيين- v

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

SALADS
1.

GREEN SALAD
lettuce mix

السلطة

SALADS
8V

2

SALAD
crabstick, cabbage, lettuce, masago
and sweet potato

12.

28

سلطة من ميابي

 بيض سمك وبطاطس حلوة، خس، ملفوف،أصابع قبقوب
3.

WAKAME SALAD
marinated seaweed salad

25

MIYABI SALAD

WAKAME SALAD

4

5

سلطة خيار مع أخطبوط وروبيان

SHIME SAKE SALAD

JAPANESE POTATO SALAD

7

6.

2

3

KANI SALAD
shredded crabstick & avocado
with spicy mayo

CHIRASI

NIGIRI SUSHI

35

سلطة كاني

1.

4

TSUKEMONO
japanese pickled vegetable

15 V
2.

)v( تسوكيمونو
خضار يابانية مخللة
7.

OHITASHI

8

9

OHITASHI
steamed spinach with house sauce,
bonito flake on top

3.

سبانخ مسلوق بالبخار مع صلصة من ابتكار
 مغطى بشرائح سمك تونا رقيقة،الشيف
SPICY MAGURO SALAD
tuna and vegetables with
special spicy sauce

5.

DELUXE NIGIRI SUSHI			
7pcs of chef selected sushi
& california roll

MAGURO TATAKI
seared tuna with ponzu sauce

50

ماجورو تاتاكي

MAGURO TATAKI

10

11

سمك تونا محمر مع صلصة بونزو
) زنجبيل واليم، حمضيات،(صلصة يابانية محضرة من صويا
10.

CUCUMBER ROULADES
in: crab, avocado, oshinko, wakame
out: cucumber and tobiko on top

6.

CUCUMBER ROULADES

v - FOR VEGETARIAN

KIMCHI

- FOR BEST SELLER ITEM

KIMCHI			
20 V
fermented korean cabbage salad
)v( كيمتشي
سلطة ملفوف كورية بالخميرة

 للنباتيين- v

NIGIRI SUSHI				
5pcs of chef selected
sushi & tuna roll

4.

تشيراشي

DELUXE SASHIMI				
16pcs 4 kinds chef selected sashimi

55

نيجيري سوشي

COMBINATION SASHIMI
12pcs 3 kinds chef selected sashimi

75

تشكيلة شرائح مأكوالت بحرية نيئة

 أنواع مأكوالت بحرية نيئة (سيشيمي) من اختيار الشيف3  قطعة من12

95

6
DELUXE SASHIMI

شرائح مأكوالت بحرية نيئة (سيشيمي) فاخرة
 أنواع مأكوالت بحرية نيئة (سيشيمي) من اختيار الشيف4  قطعة من16
7.

MIYABI LOVE BOAT			
chef selected sushi, tuna
sashimi, and California roll

99
MIYABI LOVE BOAT

ميابي لوف بوت

7

 شرائح سمك تونا نيئ ورول كاليفورنيا،سوشي من اختيار الشيف

رول خيار

11.

75

 قطع سوشي ورول كاليفورنيا من اختيار الشيف7

40

 مخلل فجل ياباني، أفوكادو،محشو قبقوب
 مغطى بخيار وبيض سمك،وأعشاب بحرية

CHIRASHI						
assorted sashimi over sushi rice

 قطع سوشي ورول سمك تونا من اختيار الشيف5

75

نيجيري سوشي فاخر

سلطة سمك تونا حارة

9.

45 V

COMBINATION SASHIMI

45

سمك تونا وخضار مع صلصة حارة فاخرة

VEGETARIAN SUSHI				
avocado / oshinko / cucumber /
2 types of mushrooms, gowbow

شرائح مأكوالت بحرية نيئة (سيشيمي) مشكلة على أرز سوشي

15

أوهيتاشي

8.

SPICY MAGURO SALAD

P - 0 7

4

سوشي مشكل

شرائح قبقوب وأفوكادو مقطع مع مايونيز حار

TSUKEMONO

1

KANI SALAD

SUNOMONO

5.

6

13

0

20

COMBINATION SUSHI

SUNOMONO (with tako & ebi)
30
cucumber salad with octopus & shrimp

12

E D I T I O N

45

POTATO SALAD
japanese style mashed potato

سلطة واكامي

)سونومونو (مع أخطبوط وروبيان

SHIME SAKE SALAD
marinated salmon
with salt and vinegar
with cucumber and seaweed.
Flying fish roe is on top.

13. JAPANESE

سلطة أعشاب بحرية متبلة
4.

2

3

)v( سلطة خضراء
خس مشكل

2. MIYABI

السلطة

1 S T

8.

MAGUSAKE BOAT			
tuna & salmon nigiri, tuna & salmon
sashimi, and tuna & salmon over California roll

120

ماجوسيك بوت

 شرائح سمك تونا وسمك سالمون،سوشي سمك تونا وسمك سالمون
نيئ (سيشيمي) وسمك تونا وسمك سالمون على رول كاليفورنيا
v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

8

MAGUSAKE BOAT

 للنباتيين- v

رول فاخر

SPECIAL ROLL
1.

JUMPING CALI ROLL		

40

Deep fried crab meat & avocado

2.

12.

CRAZY ROLL				

55

maguro, hamachi & salmon

كريزي

BONSAI ROLL*				

roll:salmon, oshinko & avocado/
onigiri: salmon,tuna,crunch

13.

 مخلل فجل ياباني وأفوكادو،رول سمك سالمون
 سمك تونا ومقرمشات،أونجيري سمك سالمون
4.

GOLDEN GATE ROLL*			

In: deep fried soft shell crab & vege
out: tobiko

5.

14.

Deep fried eel, spicy tuna
& crab meat

			

in: california roll
out: baked salmon
with sauce & cheese

1

CALI FLOWER ROLL

55

50

18.

روبي

4pcs
28

8pcs

50

 بصل، سمك سالمون،سمك تونا
ومقرمشات مع مايونيز

20.

17.

2

7

CRAZY ROLL

49ER'S ROLL

3

8

BONSAI ROLL

ITS SALMON ROLL

55

DOUBLE CRUNCH ROLL

55

55

in: salmon skin, cucumber
and smoked salmon
the top of the roll: crabstick
with spicy mayo

DOUBLE SALMON ROLL

22.

E D I T I O N
0

1
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4

21.

23.

55

BBQ BEEF ROLL

50

barbeque beef,
asparagus & cucumber
24.

BBQ CHICKEN ROLL

45

chicken teriyaki,
asparagus & cucumber
55

25.

CRUNCH CALIFORNIA ROLL 45

26.

in: california roll
top of the roll: shredded crabstick,
tamago (egg omelet), tobiko
(flying fish roe) & scallion

SALMON TATAKI ROLL

in: salmon and cucumber
with spicy mayo
top of the roll: seared salmon
with pokki sauce

SAKE BALL

55

salmon, japanese mayo, sushi rice
and flying fish roe on top

in: spicy salmon and cucumber
top of the roll: spicy salmon crunch,
tobiko (flying fish roe), and scallion

*يحتوي الرول على بيض سمك أو يقدم مع بيض سمك

6

CALI FLOWER ROLL

19.

*ساندويش سوشي

اليون كينج

CRUNCH POP ROLL

in: shrimp tempura and
cucumber with spicy mayo
top of the roll: chopped shrimp
tempura, tempura crunch,
flying fish roe and onion

*contains tobiko in or out side of roll

JUMPING CALI ROLL

Extra Spicy is available upon request.

in: shrimp tempura and
cucumber with spicy mayo
top of the roll: spicy tuna, flying
fish roe and onion with
tempura crunch

tuna, salmon, onion,
crisp with mayo

55

جودزيال

crab meat & avocado
over spicy tuna

SUSHI SANDWICH*

16.

موني

50

		

8pcs

 يقدم مع سمك تونا،محشو أفوكادو وخيار

55

 سمك تونا حار ولحم قبقوب،سمك األنقليس مقلي
6.

28

in: avocado & cucumber
out: tuna

 يقدم مع سمك سالمون مشوي بالفرن مع صلصة وجبنة،محشو رول كاليفورنيا

*جولدن جيت

GODZILLA ROLL				

LION KING ROLL

4pcs

RUBY ROLL

 يقدم مع،محشو رول كاليفورنيا
محار وقبقوب مشوي بالفرن مع صلصة وجبنة

55

 يقدم مع بيض سمك،محشو قبقوب طري مقلي وخضار

50

تايتانيك

in: california roll /
out: baked scallop & crab with sauce & cheese

رول فاخر

2

8pcs
15.

MUNI ROLL						

55

*بونساي

28

 سمك تونا ومغطى بأفوكادو، يقدم مع سمك سالمون،محشو روبيان مغطى بطحين ومقلي

 سمك أصفر وسمك سالمون،سمك تونا
3.

4pcs

TITANIC ROLL

in: shrimp tempura
out: salmon, tuna, avocado on top

جامبينج كالي

لحم قبقوب مقلي وأفوكادو

SPECIAL ROLL

Extra Spicy is available upon request.

1 S T

DYNAMITE ROLL

55

salmon, japanese mayo, sushi rice
and flying fish roe on top

13

14

16

17

MUNI ROLL

LION KING ROLL

SUSHI SANDWICH

ITS SALMON ROLL

كالي فالور

لحم قبقوب وأفوكادو على سمك تونا حار
7.

4pcs

49ER’S ROLL

30

california roll /out:salmon
& lemon slices

8pcs
55

فورتي ناينرز

 يقدم مع سمك سالمون وشرحات ليمون،رول كاليفورنيا
4pcs 8pcs

8.

SNAKE ROLL

35

in:california roll /out:eel

20

SNAKE ROLL

CRUNCH POP ROLL

DOUBLE CRUNCH ROLL

DOUBLE SALMON ROLL

4

10

21

22

23

GOLDEN GATE ROLL

DRAGON ROLL
CRUNCH CALIFORNIA ROLL

SALMON TATAKI ROLL

BBQ BEEF ROLL

24

26

27

BBQ CHICKEN ROLL

SAKE BALL

DYNAMITE ROLL

سنيك

4pcs

SAIGON CRUNCH ROLL

In: spicy tuna /out: tempura crunch

19

60

 يقدم مع سمك األنقليس،محشو رول كاليفورنيا
9.

18

25

8pcs
45

سايجون كرانش

،محشو سمك تونا حار
يقدم مع روبيان وخضار مغطاة بطحين ومقلية مقرمشة
10.

4pcs

DRAGON ROLL

30

in: eel & veggie /out:avocado

8pcs
55

5

11

GODZILLA ROLL

RAINBOW ROLL

دراجون

 يقدم مع أفوكادو،محشو سمك األنقليس وخضار
11.

4pcs

RAINBOW ROLL

28

in: california roll /out: 6 fishes

8pcs
50

رينبو

 يقدم مع ستة أنواع سمك،محشو رول كاليفورنيا
v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

رول تقليدي

BASIC ROLL
1.

SIMPLY AVOCADO

18 V

13.

GOWBOW			

)v( جاوباو

14.

cheese & avocado

)v( كابا

OSHINKO			

15.

)v( أوشينكو

مخلل فجل ياباني
5.

SPICY CALIFORNIA ROLL

crab, avocado & cucumber
with spicy sauce

TEMPURA ROLL		

shrimp tempura & veggie

فيالدلفيا

32

تمبيورا

روبيان مغطى بطحين ومقلي
وخضار مع صلصة حارة
17.

SALMON SKIN ROLL

2.

HATTA

20

hammour

هاماتشي نيجي

3.

HAMACHI			

yellow tail

4.

26

26

5.

30

red snapper

تاي

6.

UNAGI			

33

BBQ freshwater eel

16
CALIFORNIA ROLL

7.

EBI				

7

8.

كاني

قبقوب مسلوق بالبخار
9.

SABA			

HAMACHI NEGI

17

10.

10

IKA			

HOKKIGAI		

25

surf clam

هوكيجاي
محار

16.

TAMAGO			

6

15

egg omelette

تاماجو
عجة بيض

17.

SAKE

INARI SUSHI

UNAGI

15

7

sweet tofu
18.

2pcs

BUTTER SAKE TATAKI

30

4pcs
55

torched salmon with butter,
spicy mayo, flying fish roe
and unagi sauce over rice ball
EBI

9

11

12

SABA

TAKO

IKURA

13

14

15

TOBIKO

HOTATE

HOKKIGAI

16

17

18

TAMAGO

INARI SUSHI

BUTTER SAKE TATAKI

إيكا

حبار

32

11.

TAKO			

cooked octopus

22

تاكو

أخطبوط مطهو

30 V

12.

IKURA			

salmon roe

)v( فوتوماكي

 أنواع خضار6

30

إيكورا

بيض سمك سالمون
ALASKA ROLL

- FOR BEST SELLER ITEM

15.

18

سمك سالمون وأفوكادو مع صلصة حارة

v - FOR VEGETARIAN

محار

سابا

squid

سمك سالمون حار

FUTOMAKI
6 kinds vegetables

4

سمك ماكريل متبل

CHILI TEMPURA ROLL

salmon & avocado with spicy sauce

12.

هوتيت

MAGURO

20

marinated mackerel

سمك سالمون وأفوكادو
SALMON		

1

17

steamed snow crab

 أفوكادو وخيار،سمك األنقليس

11. SPICY

P - 1 1

إيبي

KANI			

روك أند رول

أالسكا

4

روبيان

eel, avocado & cucumber

salmon & avocado

1

17

shrimp

38

30

27

scallop

أوناجي

سمك األنقليس من المياه العذبة
مشوي على الفحم

FUTOMAKI

سمك تونا

ROLL		

HOTATE			

سمك نهاش أحمر

تيكا

10. ALASKA

14.

سيك

TAI				

0

بيض سمك

هاماتشي

SAKE			

E D I T I O N

توبيكو

سمك سالمون

25

& ROLL

flying fish roe

سمك أصفر

12

tuna

9. ROCK

25

سمك هامور

سمك أصفر مع بصل أخضر
8. TEKKA

TOBIKO			

هاتا

6

كاليفورنيا

25

2

سمك تونا

كاليفورنيا حار

NEGI

yellow tail & green onion

13.

نيجريي

ماجورو

salmon

 أفوكادو وخيار،قبقوب
7. HAMACHI

tuna

30

deep fried salmon skin,
cucumber with spicy mayo

28

crab, avocado & cucumber

22

تمبيورا حارة

30

CALIFORNIA ROLL

)سوشي (قطعتني

SUSHI (2 PCS)

MAGURO

shrimp tempura & veggie
with chili sauce

 أفوكادو وخيار مع صلصلة حارة،قبقوب
6.

1.

30

روبيان مغطى بطحين ومقلي وخضار

18 V

pickled Japanese radish

CHILI TEMPURA ROLL

25

جبنة وأفوكادو

خيار

4.

PHILADELPHIA ROLL

18 V

cucumber

16.

سمك تونا حار وخيار

مخلل قرطب ياباني
KAPPA			

30

سمك تونا حار

18 V

pickled Japanese burdock

3.

SPICY TUNA ROLL		

spicy tuna & cucumber

)v( رول أفكادو
2.

NIGIRI

1 S T

SALMON SKIN ROLL

 للنباتيين- v

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

رول سوشي

HAND ROLL
1.

CALIFORNIA TEMAKI			

crab, avocado & cucumber

25

SASHIMI
1

)(سيشيمي
حبريةحبرية
مأكوالت
شرائحشرائح
)نيئةنيئة(سيشيمي
مأكوالت

قطع8/48/4
قطع

4pc // 8pc
8pc
4pc

1.

كاليفورنيا

TEMAKI				

salmon & avocado

MAGURO		

4pcs
30

tuna

28

2.

HATTA		

3.

HAMACHI		

yellow tail

فيالدلفيا

جبنة وأفوكادو
CALIFORNIA TEMAKI

4. SPICY

TUNA TEMAKI			

spicy tuna & cucumber

28

4

4.

ALASKA TEMAKI

SAKE		

salmon

7

CALIFORNIA TEMAKI

		

TAI			

4pcs
25

E D I T I O N
0

1

P - 1 3

4

6.

EBI			

30

7.

KANI		

4pcs
25

سمك أصفر
4pcs 8pcs
55

4pcs

25

squid

4pcs
25

10.

TAKO		

4pcs
30

cooked octopus

11.

HOTATE		

تاكو

4pcs

8pcs

30

50

scallop

كاني

8.

SABA		

marinated mackerel

4pcs
25

هوتيت

محار

8pcs
45

12.

TAMAGO		

egg omelette

سابا
سمك ماكريل متبل

2

8pcs

50

أخطبوط مطهو

8pcs
40

45

حبار

8pcs
40

8pcs

إيكا

قبقوب مسلوق بالبخار

سيك

1

IKA			

إيبي

steamed snow scrab

هاماتشي

30

9.

روبيان

8pcs
55

55

تاي

shrimp

هاتا

4pcs

8pcs

سمك نهاش أحمر

8pcs
45

30

red snapper

سمك سالمون

سمك تونا حار

سمك تونا حار وخيار

5. SPICY

5.

4pcs

سمك هامور

20

cheese & avocado

50

ماجورو

hammour

أالسكا

TEMAKI

8pcs

سمك تونا

سمك سالمون وأفوكادو
3. PHILADELPHIA

2

2

 أفوكادو وخيار،قبقوب
2. ALASKA

1 S T

4pcs
20

8pcs
35

تاماجو

عجة بيض
13.

H&S SAKE SASHIMI

60

in: salmon sashimi
out: sesame seeds and
4 different sauces

28

crab, avocado & cucumber
with spicy sauce

5

كاليفورنيا حار

 أفوكادو وخيار مع صلصة حارة،قبقوب
6. SPICY

SALMON TEMAKI

		

28

salmon & avocado with spicy sauce

سمك سالمون حار

سمك سالمون وأفوكادو مع صلصة حارة
7. CHILI

TEMPURA TEMAKI

30

shrimp tempura & veggie
with chili sauce

SPICY TUNA TEMAKI

CHILI TEMPURA TEMAKI

8

9

MAGURO

HATTA

3

4

تمبيورا حارة

TAI

روبيان مغطى بطحين ومقلي
وخضار مع صلصة حارة
8.

SALMON SKIN TEMAKI

10

30

HAMACHI

deep fried salmon skin, steamed
asparagus and cucumber
with spicy mayo

9.

BBQ BEEF TEMAKI

SAKE

13

50

barbeque beef teriyaki,
asparagus and cucumber
SALMON SKIN TEMAKI

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

BBQ BEEF TEMAKI

TAKO

H&S SAKE SASHIMI

 للنباتيين- v

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

شعريية

NOODLES
1.

CHICKEN UDON					

COMBINATION BENTO
SALAD & RICE

50

11.

noodle in broth topped with tender
chicken & vegetables
شعيرية في مرقة مغطاة بدجاج طري وخضار
BEEF UDON				

		

12.

شعيرية دقيق قمح يابانية مع لحم بقر

13.

SEAFOOD UDON					

60

noodle in broth topped with
assorted seafood & vegetables

CHICKEN RAMEN

14.

TEMPURA UDON					

			

سلطة وأرز

SHOGUN

50

3

Japanese cold noodle with crab, shrimp, and vegetables

شعيرية يابانية باردة

 روبيان وخضار،شعيرية يابانية باردة مع قبقوب

55

4

6

3.

SAKE SAKE BOMB

شعيرية في مرقة مع روبيان وخضار مغطاة بطحين ومقلية
CHICKEN YAKI UDON				

1.

SAKE SAKE BOMB					

salmon nigiri, salmon sashimi,
and salmon roll

50

pan fried chicken & vegetables with udon noodle

شعيرية دقيق قمح يابانية مقلية مع دجاج

دجاج وخضار مقلية مع شعيرية دقيق قمح يابانية

SEAFOOD YAKI UDON			

TEMPURA UDON

SEAFOOD YAKI UDON

8

9

55

2.

• 3 kinds sashimi
• chicken teriyaki
• mixed tempura
• gyoza (pot stickers)

شعيرية دقيق قمح يابانية مقلية مع مأكوالت بحرية

مأكوالت بحرية وخضار مقلية مع شعيرية دقيق قمح يابانية

ZARU SOBA						

شعيرية دقيق قمح يابانية باردة

CHICKEN YAKISOBA

11

13

شعيرية دقيق قمح يابانية باردة مع صلصة شعيرية يابانية
8.

TEN ZARU SOBA					

65

4.

50

ساموراي

2

mixed tempura and cold buckwheat noodle
with soba sauce

SAMURAI

TOKUKAWA					

• california roll
• chicken teriyaki
• mixed tempura
• gyoza (pot stickers)

شوجن

65

توكوكاوا

• رول كاليفورنيا
• دجاج مشوي مع صلصة ترياكي
• مأكوالت بحرية وخضار مشكلة مغطاة بطحين ومقلية
)• جايوزا (كرات عجينة صينية

)• شرائح ثالثة أنواع مأكوالت بحرية نيئة (سيشيمي
• دجاج مشوي مع صلصة ترياكي
• مأكوالت بحرية وخضار مشكلة مغطاة بطحين ومقلية
)• جايوزا (كرات عجينة صينية

40
TEN ZARU SOBA

سيك سيك بوم

SAMURAI						

65

)• شرائح مأكوالت بحرية نيئة (سيشيمي
) سمك سالمون وسمك نهاش أحمر،(سمك تونا
• سمك سالمون مشوي مع صلصة ترياكي
• مأكوالت بحرية وخضار مشكلة مغطاة بطحين ومقلية
)• جايوزا (كرات عجينة صينية

75

 شرائح سمك سالمون نيئ ورول سمك سالمون،سوشي سمك سالمون

pan fried seafood & vegetables
with udon noodle

SHOGUN						

• sashimi (maguro, sake & tai)
• salmon teriyaki
• mixed tempura
• gyoza (pot stickers)

1

شعيرية دقيق قمح يابانية مع روبيان وخضار
مغطاة بطحين ومقلية

cold buckwheat noodle
with soba sauce

P - 1 5

50

noodle in broth with shrimp
& vegetable tempura

7.

4

45

HIYASHI CHUKA RAMEN

شعيرية في مرقة مغطاة بمأكوالت بحرية مشكلة وخضار

6.

1

55

			

BEEF RAMEN

شعيرية دقيق قمح يابانية مع مأكوالت بحرية

5.

0

(choice of miso base or soy sauce base)
braised beef with japanese ramen noodle

شعيرية في مرقة مغطاة بلحم بقر طري وخضار

4.

E D I T I O N

(choice of miso base or soy sauce base)
tender chicken with japanese ramen noodle

55

noodle in broth topped with
tender beef & vegetables

3.

2

(choice of miso base or soy sauce base)
assorted seafood with japanese ramen noodle

شعيرية دقيق قمح يابانية مع دجاج

2.

SEAFOOD RAMEN				

تشكيلة أطباق بينتو

1 S T

4

TOKUKAWA

شعيرية دقيق قمح يابانية مقلية باردة

مأكوالت بحرية وخضار مشكلة مغطاة بطحين ومقلية وشعيرية دقيق
قمح يابانية مقلية باردة مع صلصة شعيرية يابانية
9.

CHICKEN YAKI SOBA				

50

pan fried chicken & vegetables with soba noodle

SEAFOOD RAMEN

BEEF RAMEN

14

شعيرية دقيق قمح يابانية مقلية مع دجاج

دجاج مقلي وخضار مع شعيرية دقيق قمح يابانية

10.

SEAFOOD YAKI SOBA				

55

pan fried seafood & vegetables with cold soba noodle

شعيرية دقيق قمح يابانية مقلية مع مأكوالت بحرية

مأكوالت بحرية مقلية وخضار مع شعيرية دقيق قمح يابانية باردة
HIYASHI CHUKA RAMEN

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

شابو
شابو
للتقديم داخل املطعم فقط

SHABU SHABU
FOR DINE-IN ONLY

1.

SEAFOOD SHABU SHABU

150

KOREAN DISHES
SIDE DISHES AND RICE

1.

2

seafood, vegetables, pot stickers,
tofu, and udon noodle

BULGOGI

مأكوالت بحرية شابو شابو

BEEF SHABU SHABU

بلجوجي

أطباق كورية
2.

SPICY CHICKEN

55

marinated Korean style
spicy chicken teriyaki

دجاج حار

دجاج متبل حار مع صلصة ترياكي
على الطريقة الكورية

1

120

2

E D I T I O N
0

1

P - 1 7

4

أطباق جانبية وأرز

لحم بقر متبل بصلصة ترياكي على
الطريقة الكورية

 خثارة فول، كرات عجينة صينية، خضار،مأكوالت بحرية
الصويا وشعيرية دقيق قمح يابانية
2.

70

marinated Korean style
beef teriyaki

1 S T

3.

BULGOGI BIBIMBAP

65

marinated Korean style beef teriyaki
with vegetables over rice

بلجوجي بيبيمباب

لحم بقر متبل بصلصة ترياكي مع خضار
على أرز على الطريقة الكورية

2

sliced beef, vegetables, pot stickers,
tofu, and udon noodle

لحم بقر شابو شابو

، كرات عجينة صينية، خضار،شرائح لحم بقر
خثارة فول الصويا وشعيرية دقيق قمح يابانية
3.

VEGETABLE SHABU SHABU

80

vegetables, tofu, and udon noodle

خضار شابو شابو

BEEF SHABU SHABU

 خثارة فول الصويا وشعيرية دقيق قمح يابانية،خضار

SAKE DON			

salmon sashimi over sushi rice

60

4

4.

TEN DON			

shrimp and vegetable
mixed tempura over rice

سيك دون

شرائح سمك سالمون نيئ على أرز سوشي
2.

TEKKA DON			

tuna sashimi over sushi rice

60

تن دون

روبيان وخضار مشكلة مغطاة
بطحين ومقلية على أرز

55

تيكا دون

SPICY CHICKEN

3

دونبريي

DONBURI
1.

*SHABU SHABU IS AVAILABLE ALL DAY AT SHEIKH ZAYED ROAD OUTLET AND 7PM TO 1:30AM IN MEDIA CITY OUTLET

BULGOGI

5.

OYAKO DON		

grilled chicken over rice

شرائح سمك تونا نيئ على أرز سوشي

55

TEN DON

UNA DON			

BBQ freshwater eel over sushi rice

أوياكو دون

4.

VEGETABLE BIBIMBAP

assorted vegetables over rice

75

أونا دون

6.

GYU DON			

marinated beef over rice

سمك إنقليس المياه العذبة مشوي على الفحم
على أرز سوشي

4

6

KIMCHI FRIED RICE

HWE DOPBAP

5

دجاج مشوي على أرز
3.

BULGOGI BIBIMBAP

60
5.

جايو دون

50 V

)v( خضار بيبيمباب
خضار مشكلة على أرز

KIMCHI FRIED RICE					

55

pan fried kimchi with rice
and fried egg on top

لحم بقر متبل على أرز
OYAKO DON

1

3

6.

6

HWE DOPBAP					

chopped assorted sashimi &
vegetables over rice

75

هوي دوباب

7

)شرائح مأكوالت بحرية نيئة مقطعة (سيشيمي
وخضار على أرز
7.

DDUK GALBI					

70

pan fried marinated Korean style hamburger steak

دوك جالبي

SAKE DON

v - FOR VEGETARIAN

UNA DON

- FOR BEST SELLER ITEM

ستيك برجر لحم بقر متبل مقلي على الطريقة الكورية

GYU DON

 للنباتيين- v

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

DDUK GALBI

 للنباتيين- v

BEVERAGES

MAIN COURSE
1.

CHICKEN KATSU

				

deep fried breaded chicken

60

8.

CHICKEN FRIED RICE

50

pan fried chicken & vegetable with rice

أرز مع دجاج مقلي

دجاج كاتسو

دجاج مقلي وخضار مع أرز

دجاج مغطى بدقيق خبز ومقلي
2.

FISH KATSU

				

60

9.

SALMON TERIYAKI					

grilled salmon filet with teriyaki sauce

deep fried breaded hammour fillet

سمك كاتسو

3.

CHICKEN KATSU CURRY

		

60

deep fried breaded chicken with Japanese curry

كاتسو دجاج مع كاري

EBI FRI CURRY

10.

SEAFOOD CURRY

		

60

11.

		

VEGETABLE CURRY

45 V

12.

SEAFOOD FRIED RICE

60

65

grilled rib eye with teriyaki sauce

لحم بقر ترياكي

CHICKEN TERIYAKI

55

grilled skinless chicken with teriyaki sauce

13.

VEGETABLE FRIED RICE

45 V

pan fried vegetables with rice

4.

3

8

CHICKEN FRIED RICE

6

9

STRAWBERRY on the ROCKS		

v - FOR VEGETARIAN

SALMON TERIYAKI

- FOR BEST SELLER ITEM

4

SUMMER FREEZE

STRAWBERRY ON THE ROCKS

5

6

BLUE HAWAII

SPARKLING PLUM

7

8

WATERMELON

MIX OF STRAWBERRY & BANANA

23

فراولة طازجة مطحونة مع عصير برتقال طازج وعصير ليمون مع صودا
5.

BLUE HAWAII					

Pineapple juice with blue curacao

23

شراب بلو هاواي

.عصير أناناس مع شراب فاكهة الراها حامضة
SPARKLING PLUM					

15

FRESH SQUEEZE JUICES
7.

WATERMELON

			

8.

MIX OF STRAWBERRY & BANANA		

20

9.

ORANGE			

20

		

Small
9

Large

10

18

ACQUAPANNA (S/L)		
mineral water

10

18

HOT TEA (POT)			
Japanese green tea (dine-in only)

15

TEAS					
(jasmine / earl gray / english breakfast
chamomile / herb / black / sencha)

10

COCA COLA, LIGHT COKE,
FANTA, SPRITE			
SAN PELLIGRINO (S/L)		
sparkling water

EBI FRI CURRY

LOCAL WATER (ARWA)

BEEF TERIYAKI

3

One of our most seductive mocktail.
A combination of plum syrup and soda water.

11

CHICKEN KATSU CURRY

23

شراب فراولة

6.

7

CHICKEN TERIYAKI

SUMMER FREEZE					

Freshly Crushed Strawberry with a touched of
Fresh Orange Juice and Lemon Juice, filled with soda.

دجاج ترياكي

FISH KATSU

RENDEZVOUS

عصير برتقال طازج مع عصير ليمون مغطى بمياه صودا

)v( أرز مع خضار مقلية
خضار مقلية مع أرز
10

MIYABI MOJITO

23

شراب سمر فريز

أرز مع ماكوالت بحرية مقلية

دجاج بدون جلد مشوي مع صلصة ترياكي
2

RENDEZVOUS				

Fresh Orange Juice mixed with
Lemonade topped with Soda Water.

ماكوالت بحرية مقلية وخضار مع أرز

ضلع لحم بقر مشوي مع صلصة ترياكي
7.

55

55

2

برتقال رانديفو

pan fried seafood & vegetable with rice

)v( كاري خضار
خضار مشكلة مع كاري ياباني
BEEF TERIYAKI

		

1

P - 1 9

Freshly Squeezed Orange Juice with Grenadine Syrup.

سابا شايوياكي

assorted vegetables with Japanese curry

6.

2. ORANGE

ً سمك ماكريل مملح
قليال ومشوي

مأكوالت بحرية مشكلة مع كاري ياباني

4

.عصير ليمون طازج منعش مع نعناع وشراب فاكهة الراها حامضة

lightly salted grilled mackerel

كاري مأكوالت بحرية

1

23

.عصير برتقال طازج مع شراب رمان

SABA SHIOYAKI

0

كوكتيل ميابي موجيتو

3.

assorted seafood with Japanese curry

5.

MOJITO 					

E D I T I O N

Refreshing Fresh Lemon Juice with Mint
and mixed with Blue Curacao the Miyabi way.

3pcs of deep fried breaded
shrimp with vegetable curry

دجاج مغطى بدقيق خبز ومقلي مع كاري ياباني
4.

1. MIYABI

سمك سالمون ترياكي

				

2

MIYABI’S SPECIAL MOCKTAIL LIST
)قائمة كوكتيل فاخر من ميابي (بدون كحول

60

فيليه سمك سالمون مشوي مع صلصة ترياكي

فيليه سمك هامور مغطى بدقيق خبز ومقلي

املشروبات

1 S T

COFFEE
ESPRESSO				
AMERICANO				

SABA SHIOYAKI

 للنباتيين- v

v - FOR VEGETARIAN

5

9

Small Large
10 / 15
10 / 15

- FOR BEST SELLER ITEM

20

 للنباتيين- v

DESSERT

1.

احللويات

1 S T

2

1

TEMPURA ICE CREAM				

35

deep fried battered ice cream
available in chocolate / vanilla / green tea
(dine-in only)
2. GREEN

TEA CHEESE CAKE				

28

تشيزكيك شاي أخضر
3. GREEN

TEA ICE CREAM				

TEMPURA ICE CREAM

2

30

house made green tea ice cream
4. TEMPURA

BANANA ICE CREAM			

35

Häagen-Dazs ice cream on deep fried banana
available in chocolate / vanilla / green tea
(dine-in only)
GREEN TEA CHEESE CAKE

5. Häagen-Dazs

ice cream				

vanilla / chocolate (dine-in only)

20

3

هاجن داز آيس كريم

) شوكوالته (للتقديم داخل المطعم فقط/ آيس كريم فانيال
6. MOCHI

ICE CREAM				

ice cream covered with rice cake
(dine-in only)

28

آيس كريم موتشي

آيس كريم مغطى بكيك أرز
)(للتقديم داخل المطعم فقط
7. MIYABI

CARROT CAKE				

28

GREEN TEA ICE CREAM

4

house made carrot cake

كيك جزر على طريقة ميابي

كيك جزر من ابتكار الشيف

TEMPURA BANANA ICE CREAM - CHOCOLATE

4

6

7

TEMPURA BANANA ICE CREAM - VANILLA

MOCHI ICE CREAM

CARROT CAKE

v - FOR VEGETARIAN

- FOR BEST SELLER ITEM

 للنباتيين- v

E D I T I O N
0

1

4

P - 2 1

