מנות ראשונות
אגרול ירקות )  2יח’ (
אגרול תאילנדי )  2יח’ ( עוף  /שרימפס
כנפיים ברוטב השף כנפיים בציפוי פריך ,ברוטב
חמוץ מתוק ,שומשום ובצל ירוק
דים סאם ) 5יח’( עוף  /ירקות
שרימפס טמפורה )  6יח’ (

26
32
46
46
42

מרק תירס

מרק עם גרגירי תירס ,חמאה ונטיפי ביצה

מרק וואן טון

מרק צח עם כרוב ,גזר ,קישוא ,חסה ונבטים .מגיע עם
שני כיסוני עוף

מרק חמוץ חריף

עם כרוב ,פטריות ,אפונה ,גזר ואטריות אורז פריכות מעל

מרק ירקות

מרק צח עם כרוב ,גזר ,קישוא ואטריות אורז פריכות

26

חריף

ניתן להתאים לצמחוני

ניתן להתאים לטבעוני

סלטים
סלט סיני קלאסי

מרקים

פיקנטי

צמחוני

טבעוני

ללא גלוטן
ניתן להתאים ללא גלוטן

30/24

גזר ,כרוב ,פלפל אדום ומלפפון ,מוחמצים
ברוטב חמוץ מתוק ,עם שומשום שחור ולבן

תפריט סיני

סלט וואקמה

26

אצות וואקמה ,אטריות שעועית ,טופו ,מלפפון ,גזר
ובצל ירוק ,עם שומשום שחור ולבן

26

רצועות גזר ,סלק ,כרוב סגול ולבן ,מלפפון ,צנון,
נבטים ובוטנים קצוצים ,ברוטב סויה וג’ינג’ר מתקתק.

26

רצועות עוף  /טופו ,מלפפונים ,נבטים ,בצל שאלוט,
כוסברה ונענע ,ברוטב מעודן של סויה ומירין

38

סלט בריאות קוריאני

42

סלט מלפפונים ועוף  /טופו

47

תפריט תאילנדי

עיקריות בווק

נודלס

טופו  / 58עוף  / 66בקר  / 68שרימפס 88

טופו  / +10עוף  / +10בקר  / +10שרימפס +18

ווק השף קריספי
אננס ,פלפל אדום וירוק ,בצל סגול ,ברוקולי וגזר,
ברוטב חמוץ מתוק

נודלס ירקות

אקסטרה חלבון  ) +10טופו  /עוף  /בקר (

אטריות ביצים מוקפצות עם ביצה ,נבטים ,כרוב,
גזר ,בצל ירוק ורוטב סויה

פאד תאי

ווק סצ'ואן

אטריות אורז מוקפצות עם ביצה ,נבטים,
כרוב ,גזר ,בצל ירוק ובוטנים קצוצים.
ברוטב פאד תאי מתקתק.

מוקפץ עם גזר ,ברוקולי ,פלפל ובצל סגול ,ברוטב
סצ'ואן פיקנטי

ווק ירקות וקשיו

המנה התאילנדית

מוקפץ עם גזר ,ברוקולי ,פלפל ירוק ,פלפל אדום,
בצל סגול ופטריות ,ברוטב סויה .עם אגוזי קשיו.

סלט סום טאם

רצועות פפאיה ירוקה ,גזר ,עגבניות שרי,
שעועית ירוקה ,פלפל צ'ילי חריף ,שום ,ליים,
פיש סוס ושברי בוטנים

סלט יאם וואן סן

שרימפס ,עוף קצוץ ,אטריות שעועית ,גזר,
עגבניות שרי ,בצל סגול ,בצל ירוק ,עלי סלרי,
כוסברה ,חסה סינית ,צ'ילי טרי וליים.

מרק טום יאם

42

גנג קי וואן

52

גנג פט נומאי

54

עם טופו  /עוף  /פירות ים ) (+8מרק תאילנדי
חמצמץ חריף עם פטריות ,עגבניות שרי ,בצלי שאלוט,
בצל ירוק ,נענע ,כוסברה ,כפיר ליים ולמון גראס.
מוגש עם אורז מאודה

מרק טום קא

טופו  /עוף  /בקר  /פירות ים ) (+8תבשיל קארי ירוק
וחלב קוקוס עם במבושוט ,חצילים תאיים ,בזילקום
תאילנדי ,עלי כפיר ליים .מוגש עם אורז מאודה
טופו/עוף/פירות ים ) (+8תבשיל קארי אדום וחלב
קוקוס ,עם במבושוט ,חצילים תאיים ,בזילקום
תאילנדי ,עלי כפיר ליים .מוגש עם אורז מאודה

קאו פאד פאק

טופו  /עוף  /בקר  /שרימפס )(+8
אורז מוקפץ עם ברוקולי ,גזר ,פטריות ,כרוב,
בצל סגול ,בצל ירוק וביצה

אטריות ביצים מוקפצות עם חלב קוקוס וקארי
ירוק ,נבטים ,כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,בזיליקום
ובוטנים קצוצים) .ניתן להחליף לאטריות אורז(

ווק פטריות וברוקולי

76

מוקפץ עם פטריות שמפיניון טריות ,ברוקולי
ובצל ירוק ,ברוטב שום
ווק צ'זה חצילים
מוקפץ עם צ'אנקים של חציל ,פלפל מתוק יבש
ובצל ירוק ,ברוטב שום ,ג'ינג'ר וסויה

76

המנה החריפה

אטריות ביצים מוקפצות עם נטיפי ביצה ,ברוקולי,
עלי בק צ'וי ,גזר ,בצל ירוק ,בצלי שאלוט ,צ'ילי
יבש ,שברי קשיו ובוטנים קצוצים) .ניתן להחליף
לאטריות אורז(

ווק קוקוס וקארי אדום

המנה האפגנית

מוקפץ בחלב קוקוס ,קארי אדום ,פלפל ירוק,
פלפל אדום ,פטריות ובצל

56

פרגית בלימון

נתחי פרגיות בציפוי קריספי ,עם רוטב לימון בצד

עוף בשומשום ) 6או  10יח’(

70

עם טופו  /עוף  /פירות ים ) (+8מרק תאילנדי עשיר
על בסיס חלב קוקוס עם פטריות ,עגבניות שרי ,בצל
סגול ,בצל ירוק ,כוסברה ,כפיר ליים ,למון גראס וגלנגל

רולים בהרכבה
מאקי  8יח’ | רול צר עטוף באצת נורי
מאקי צמחוני עד  2ירקות לבחירה
מאקי דגים דג  1 +סוג ירקות

הקומבינציה הצמחונית  16יח' | 66
 8יח’ יאסיי  I/Oספיישל רול אבוקדו ,מלפפון ,קמפיו,

25
30

מעטפת שבבי טמפורה  /שבבי בטטה ₪4
מעטפת אבוקדו  /טוביקו ירוק  /טוביקו כתום ₪8
מעטפת סלמון  /סלמון צרוב ₪12
מעטפת טונה  /טונה צרובה ₪16

רולים מיוחדים

קליפורניה רול

סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק ,במעטפת
אבוקדו וסלמון

רינאיי רול

ספייסי סלמון ,מלפפון ואבוקדו,
במעטפת סלמון צרוב ומעל ספייסי מיונז,
טריאקי ,שבבי טמפורה ושבבי בטטה

40

ספייסי טונה רול

42

טונה יוזו רול

46

אבי טן רול

50

אבי סאקה רול

מיקס סלמון רול

וול דן סאקה רול

פוטו קריספי סלמון רול
סלמון מיסו רול

ספייסי טונה ,אבוקדו ,ומלפפון במעטפת
טונה צרובה סויה לבנה ומחית יוזו
שרימפס טמפורה ,אספרגוס טמפורה ,קמפיו
ואבוקדו ,עטופים בטוביקו ירוק וכתום
שרימפס טמפורה ,סלמון ,קמפיו ,גזר ,טוביקו כתום
וספייסי מיונז ,במעטפת אבוקדו ושבבי טמפורה

סאקה ספיישל רול

49
46

טונה ,סלמון ,אבוקדו ועירית ,במעטפת דניס צרוב,
טריאקי ,שבבי אצות קלויות ושומשום קלוי

49

סלמון ,דניס ,שרימפס טמפורה ואבוקדו ,עטופים
בסשימי טונה,סלמון ואבוקדו

49

שרימפס טמפורה ,צלופח בטריאקי ואבוקדו ,עטופים
באבוקדו ובטוביקו כתום

סלמון צלוי ,אבוקדו ומלפפון ,במעטפת אבוקדו ,שבבי
בטטה וטריאקי.
פוטו מאקי מטוגן בטמפורה עם סלמון ,אבוקדו,
אספרגוס ומלפפון

ספייסי טונה ,בצל ירוק ,אספרגוס חלוט ואבוקדו,
עטופים בטוביקו כתום

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,אבוקדו ,מלפפון ובצל ירוק
עטופים בסלמון ואבוקדו

סלמון צלוי ,סלמון סקין ,אבוקדו ,מלפפון ,עירית
וספייסי מיונז ,במעטפת סלמון צרוב ,טריאקי ובצל ירוק

סלמון צלוי ברוטב מיסו ,קמפיו ומלפפון,
במעטפת אבוקדו ,שבבי טמפורה ורוטב מיסו מתקתק

46

קומבינציות סושי

אורמאקי  8יח’ | רול  I/Oאורז מבחוץ במעטפת שומשום קלוי
אורמאקי צמחוני עד  4ירקות לבחירה
אורמאקי דגים דג  3 +סוג ירקות

קריספי שיטאקי רול

46

66 / 39

32
37

רול צמחוני של בטטה טמפורה ,שיטאקי ,גזר,
טמאגו ואבוקדו ,במעטפת בטטה צ’יפס

46

ליד האוכל אורז מאודה  /מטוגן 12 / 6

תפריט יפני

יאסיי רול

46

רצועות עוף בציפוי טמפורה וסומסום .מוגש עם
רוטב חמוץ מתוק בצד

54

רול צמחוני של אבוקדו ,מלפפון ,קמפיו ,טמאגו,
אושינקו ואספרגוס טמפורה ,במעטפת שבבי טמפורה

אטריות ביצים מוקפצות עם גזר ,בצל סגול ,בצל
ירוק ועלי בק-צ'וי ,ברוטב סויה וג'ינג'ר.

46

טטאקי ריינבאו רול
קייזן רול

אונגי ואבי רול

47
52
45
46
48

פוטומאקי  8יחידות | רול רחב עטוף באצת נורי
פוטומאקי צמחוני עד  4ירקות לבחירה
פוטומאקי דגים דג  3 +סוג ירקות

מיקס קומבו  16יח' | 74
 4יח’ קליפורניה  I/Oסלמון,אבוקדו ,מלפפון ובצל

37
42

ירוק ,עטופים באבוקדו
 4יח’ ספייסי טונה  I/Oטונה פיקנטית ,בצל ירוק,
אספרגוס חלוט ואבוקדו
 4יח’ סלמון מאקי סלמון ,אבוקדו ומלפפון
 4יח’ טונה מאקי טונה אדומה וקמפיו

42
48

ספיישל  I/Oקומבו  16יח' | 86
 4יח’ קליפורניה  I/Oרול סלמון ,אבוקדו ,מלפפון

סנדוויץ’ סושי  4יחידות | עשוי מאורז ,אצה ,שבבי טמפורה
סנדוויץ צמחוני עד  4ירקות לבחירה
סנדוויץ דגים דג  3 +סוג ירקות
ירקות לבחירה
אבוקדו  /מלפפון  /גזר  /אושינקו  /אספרגוס  /טמאגו /
קמפיו  /בצל ירוק  /עירית  /פטרית שיטאקי / ₪4
בטטה טמפורה  / 4₪גבינת שמנת / ₪ 6
מעטפת לבחירה ₪4
אבוקדו  /שבבי בטטה  /שבבי טמפורה
רול מטוגן ₪ 6 -

50

דגים לבחירה
סלמון  /סלמון צלוי  /סלמון טמפורה  /ספייסי סלמון /
סלמון מעושן  /סלמון סקין  /דניס  /טונה אדומה / ₪2
ספייסי טונה  / ₪2שרימפס טמפורה  / ₪2שרימפס מאודה ₪2

58

ניגרי וסשימי
ניגירי ) 2יח'(

56

אבוקדו  /טמאגו
סלמון  /סלמון צרוב  /דניס
שרימפס מאודה
טונה אדומה  /צרובה
אונגי צלופח

20
26
26
30
32

טמאגו ,אושינקו ואספרגוס טמפורה ,עטופים בשבבי
טמפורה
 8יח’ קמפיו טמאגו ובטטה  I/Oטמאגו ,בטטה
טמפורה וקמפיו

סשימי

36
40

ובצל ירוק ,עטופים באבוקדו
 4יח’ קראנצ'י  I/Oרול סלמון ,סלמון סקין ,אבוקדו,
מלפפון וקמפיו ,עטופים בשבבי טמפורה ושומשום קלוי
 4יח’ אבי טן  I/Oרול שרימפס טמפורה ,אספרגוס
טמפורה ,קמפיו ואבוקדו ,עטופים בטוביקו ירוק וכתום
 4יח’ נגי קורדאי  I/Oרול דניס צרוב ,אבוקדו ,קמפיו,
אושינקו ,מלפפון ואספרגוס חלוט ,עטופים בשומשום
שחור ובצל ירוק

קומבו לזוג  26יח' | 156
 8יח’ קליפורניה  I/Oספיישל רול סלמון ,אבוקדו,

מלפפון ובצל ירוק ,במעטפת אבוקדו וסלמון
 8יח’ ספייסי טונה מאקי טונה פיקנטית ,בצל ירוק ומלפפון
 4יח’ סלמון קוקטייל סנדוויץ' קוביות סלמון ,אבוקדו,
בצל ירוק ,מלפפון ,אושינקו ,שומשום קלוי וספייסי מיונז
 4יח’ אבי טן פוטומאקי שרימפס טמפורה ,אספרגוס
טמפורה ,קמפיו ואבוקדו

 2יח’ ניגירי סלמון

תפריט קינוחים

שד' בן-גוריון  ,33הרצליה

China.class.il

ציינה קלאס China Class -

רגע מתוק לסיום
קוקילידה
שתי עוגיות מרנג שוקולד ואגוזים,
עם גאנש שוקולד לבן ביניהן.
מוגש עם רוטב קרמל מיסו.
 - 38קרמינו
עוגת קרם נוטלה על ביסקוויט שוקולד
מריר ושברי בייגלה קראנציים
 - 38רול קוקוס וטראפלס שוקולד פרווה

מגיע עם רוטב אנגלז ג’ינג’ר וקרמל מיסו
 - 38פאדג’ שוקולד
שוקולד נימוח .מתאים להגשה קר  /חם.
מגיע עם רוטב וניל ג’ינג’ר
 - 38עוגת גבינה קרה ”ניו יורק“
על בסיס עוגיות לוטוס.
מגיעה עם רוטב תפוז פסיפלורה
- 38 -

תפריט עסקיות
ראשונה  +עיקרית לבחירה

ימים א’-ה’ בין השעות ) 12:00–16:00לא כולל חגים(

מנות ראשונות
מרק תירס  /מרק וואן טון  /מרק חמוץ חריף  /מרק ירקות  /סלט סיני  /אגרול ירקות
תוספת יחידת אגרול ירקות 10 +

נודלס  /אורז דיל | 58
לבחירה טופו  /עוף  /בקר  /שרימפס +18
נודלס ירקות אטריות ביצים מוקפצות,
נבטים ,כרוב וגזר ,עם ביצה ,בצל ירוק
ורוטב סויה
פאד תאי אטריות אורז מוקפצות עם נבטים,
כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,נטיפי ביצה ובוטנים
קצוצים ,ברוטב פאד תאי מתקתק
המנה התאילנדית אטריות ביצים
ברוטב קוקוס וקארי ירוק ,מוקפצות עם
נבטים ,כרוב ,גזר ,בצל ירוק ,בזיליקום
ובוטנים קצוצים
המנה החריפה אטריות ביצים מוקפצות,
ברוקולי ,עלי בק צ’וי ,גזר ,ביצה,
בצל ירוק ,בצל שאלוט ,צ’ילי יבש,
שברי קשיו ובוטנים קצוצים.
המנה האפגנית אטריות ביצים מוקפצות
עם בק צ’וי ,בצל ירוק ,בצל סגול,
חסה סינית ,גזר וג’ינגר
קאו פאד פאק אורז מוקפץ תאילנדי עם
ביצה ,גזר ,כרוב ,בצל סגול ,פטריות וברוקולי
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מטבח סיני-יפני-תאילנדי

עיקרית לבחירה טופו  /עוף  /בקר
ברוטב רוטב השף חמוץ מתוק  /סצ'ואן /
ירקות וקשיו  /פטריות וברוקולי  /קוקוס
וקארי )אדום  /ירוק(.
פרגית בלימון )(₪10 +
תוספת לבחירה אורז מטוגן  /אורז מאודה /
נודלס בירקות  /סלט סיני

סושי דיל
קומבינציה לבחירה
קומבינציה צמחונית
מיקס קומבו
ספיישל  I/Oקומבו
קומבו לזוג  2מנות ראשונות לבחירה

64
72
84
154

להזמנות 1700-70-79-78
להזמנות
באתר האינטרנט
chinaclass.co.il

דמי משלוח ₪11
מינימום הזמנה
לפי אזורי חלוקה

כבר הצטרפת למועדון
המפנק שלנו?
סרקו את הברקוד ותהנו מהטבות
שניתנות רק לחברי המועדון

שעות פעילות
ראשון עד שבת
12:00-23:00

