
Miso Soup      135 Cal 
Miso, seaweed, spring onions, shitake 
mushrooms and tofu

Thomyum Soup     149 Cal
Thomyum, lemon base, squid, hammour, 
shrimp and mussels

Chili Beef Soba   472 Cal
Soba noodles, grilled beef tenderloin, onion, 
lime, coriander, red chili pepper, spring onions, 
spicy soup stock

Salmon Soba   811 Cal  
Soba noodles, grilled salmon, spinach,
spicy soup stock

Sea Food Soba     412 Cal 
Soba noodles, mixed sea food, spinach,
spicy soup stock

36

72

75

81

77

135 سعرة شوربة ميذو   
شيتاكي، فطر  أخضر،  بصل  بحري،  عشب  ميذو، 

توفو    جبنة   

شوربة توميام    149 سعرة
البحر      بلح  هامور،  روبيان،  حبار،  حامض،  توميام، 

472 سعرة شوربة نودلز الحار بلحم البقر 
حار،  فلفل  كزبرة،  بصل،  بقرمشوي،  لحم  نودلز،  صوبا 

حارة أخضر، مرقة  بصل 
 

     
شوربة نودلز بالسلمون     811 سعرة

حارة      مرقة  سبانخ،  مشوي،  سلمون  نودلز،  صوبا 

شوربة نودلز مع ثمار البحر    412 سعرة
حارة      مرقة  سبانخ،  المشكلة،  البحر  ثمار  نودلز،  صوبا 

S O U P Sالشوربة

Edamame        200 Cal
Boiled soya beans 

Kampai Chicken In Lettuce Wrap  213 Cal
Lettuce wrapped with minced chicken
& vegetables

Taco Sashimi      206 Cal 
Taco bread, salmon, tuna, crab and octopus

Spring Rolls Vegetables     237 Cal
Vegetables in spring rolls, sweet chili sauce

Spring Rolls Shrimps     237 Cal
Shrimps, vegetables in spring rolls,
sweet chili sauce

Crispy Calamari Tempura    614 Cal
Fried calamari with sweet chili sauce

36

52

63

46

62

51

36

52

63

46

62

51

36

72

75

81

77

200 سعرة ادامامه    
الصويا فول 

213 سعرة دجاج كمباي بلفائف الخس 
بالخضار المفروم  الدجاج  مع  الخس  لفائف 

206 سعرة ساشيمي تاكو    
أخطبوط سلطعون,  تونا,  سلمون,  التاكو,  خبز 

237 سعرة لفائف الخضار   
الحلو الفلفل  صلصة  مع  مشكلة  خضار 

237 سعرة لفائف الجمبري    
الحلو الفلفل  صلصة  مع  مشكلة  خضار  روبيان, 

614 سعرة الحبار المقرمش تـامبـورا   
الحلو الفلفل  بصلصة  المقرمشة  المحار  اصابع 

A P P E T I Z E R Sت لمـقـّبـال ا

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.



Green Salad    266 Cal
Spinach, rocca, lettuce, avocado, edamame, 
asparagus  & baby broccoli served with Yuzu
salad dressing

Crazy Craze    705 Cal 
Crab, cucumber, tobico, togarashi, avocado

Green Atlantic    142 Cal 
Marinated mixed sea weed, cold noodles, filo

Crispy Spicy Salmon    447 Cal 
Salmon, spicy mayo sauce, panko crisp, lettuce

Crispy Spicy Tuna   334 Cal 
Tuna, spicy mayo sauce, panko crisp, lettuce

Four Seasons    131 Cal 
Cabbage, cucumber, carrots

Baby Spinach with Fresh Hammour 190 Cal 
Freshly harvested baby spinach with layers of 
fresh hammour, dressed with japanese citrus, 
soya and grape seed oil

Fresh Crab Salad    146 Cal 
Variety of freshly selected salad leaves, lettuce, 
avocado & cherry tomato tossed with fresh wild 
crab meat and asian dressing

Poke Bowl     821 Cal 
An array of chef’s choice fresh seafood & 
vegetables perfectly arranged over traditional 
sushi rice

60
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266 سعرة  سلطة خضراء    
الصويا، هليون، افوكادو، فول  روكا، خس،  سبانغ، 

اليوزو. بروكولي مع صوص 

كرايزي كرايز    705 سعرة 
ياباني فلفل  توبيكو,  خيار,  سلطعون, 

اتالنتيك غرين      142 سعرة 
شعيرية باردة,  نودلز  متّبل,  بحري  عشب 

كريسبي سبايسي سلمون  447 سعرة 
خس مقرمش,  كعك  الحارة,  مايونيز  صلصة  سلمون, 

 
كريسبي سبايسي تونا     334 سعرة 

خس مقرمش,  كعك  الحارة,  مايونيز  صلصة  تونا, 

فور سيزونز      131 سعرة 
جزر خيار,  ملفوف, 

سلطة السبانخ والهامور    190 سعرة 
شرائح  طبقات  مع  الطازجة  السبانخ  ورقات 

الياباني  الحامض  صلصة  مع  الطازجة  الهامور 
العنب  بزور  وزيت  بالصويا 

 
سلطة فريش كراب     146 سعرة 

الكرزية والطماطم  االفوكا  الخس,  من  تشكيلة 
آسيوية وصلصة  طازج  سلطعون  مع 

بوكي بول      821 سعرة 
اختيار من  الطازجة  والخضار  البحرية  الماكوالت  من  مزيج 

السوشي ارز  من  طبق  على  خصيصا  الشيف.محضرة 

S A L A D Sالسلطات

296 سعرة \ 98 سعرة  شو ماي شريمب 
غيوزا  صلصة  روبيان,  مشكلة,  خضار 

شو ماي شيتاكي  326 سعرة \ 108 سعرة 
غيوزا  صلصة  شيتاكي,  فطر  مشكلة,  خضار 

279 سعرة \ 69 سعرة  غيوزا تشيكن  
غيوزا صلصة  المشكلة,  الخضار  مع  الدجاج  زالبية 

182 سعرة \ 45 سعرة  غيوزا شريمب  
غيوزا صلصة  المشكلة,  الخضار  مع  الروبيان  زالبية 

غيوزا واغيو    332 سعرة \ 83 سعرة 
الغيوزا صلصة  المشكلة.  الخضار  مع  الواغيو  لحم  زالبية 

Siu Mai Shrimp 296 Cal / 98 Cal 
Mixed vegetables, shrimps, gyoza sauce

Siu Mai Shiitake 326 Cal / 108 Cal 
Mixed vegetables, shiitake, gyoza sauce 

Gyosa Chicken 279 Cal / 69 Cal 
Chicken dumplings with mixed vegetables, 
gyoza sauce

Gyosa Shrimp  182 Cal / 45 Cal 
Shrimp dumplings with mixed vegetables, 
gyoza sauce

Gyoza Wagyu  332 Cal / 83 Cal 
Wagyu dumpling with mixed vegetables,
served with spicy gyoza sauce

4 pcs

3 pcs

1 pc

1 pc

4 pcs 1 pc

4 قطع 

3 قطع 

4 قطع 

قطعة 

قطعة 

قطعة 

Kuruma Shrimp 704 Cal / 176 Cal 
Shrimp tempura, tempura sauce

Rock Shrimp   861 Cal 
Shrimps, shitake mushrooms, lettuce
rock shrimp sauce

Vegetable   455 Cal 
Mixed vegetables tempura, tempura sauce

Fish & Chips Kampai Style 1236 Cal 
Hammour tempura, potato wedges served
with spicy tartar sauce

Kampai Honey  416 Cal 
Shredded cabbage with shrimps served
with honey sauce
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كوروما شريمب    704 سعرة \ 176 سعرة 
التامبورا صلصة  الروبيان,  تامبورا 

861 سعرة  روك شريمب   
صلصة  خس,  الشيتاكي,  فطر  روبيان, 

شريمب روك 

455 سعرة  الخضار    
التامبورا صلصة  المشكلة,  الخضار  تامبورا 

1236 سعرة  فيش اند تشيبس كمباي ستايل 
صلصة  مع  بطاطس  اصابع  تامبورا,  هامور 

الحارة التارتار 

كمباي هاني    416 سعرة 
العسل صوص  مع  والجمبري  الكرنب  من  قطع 

D I M S U M

T E M P U R Aا تـامبـور

ديم سام

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.



509 سعرة  بيف ياكي صوبا  
جزر, أحمر,  بقر, فلفل  لحم  نودلز,  صوبا 

كراث ياباني,  فلفل  شيتاكي  فطر 

810 سعرة  أورانج تشيكن صوبا  
جزر, أحمر وأخضر,  نودلز, دجاج, فلفل  صوبا 

ياباني فلفل  شيتاكي,  فطر 

شريمب ياكي صوبا   646 سعرة 
جزر,  أحمر وأخضر,  روبيان, فلفل  نودلز,  صوبا 

ياباني فلفل 

فيجي ياكي صوبا   411 سعرة 
ياباني,  فلفل  جزر,  وأخضر,  أحمر  فلفل  نودلز,  صوبا 

شيتاكي فطر 

ناتي بينات نودلز   422 سعرة 
ليمون أخضر,  بصل  سوداني,  فستق  نودلز,  صوبا 

1050 سعرة \ 175 سعرة كريسبي سوفت شيل 
كراب رول                

والجزر الخيار  شرائح  مع  الطازج  السلطعون  لحم 
الخاصة  بالصلصة  ومغطى 

744 سعرة \ 124 سعرة سبايسي تونا أون 
كريسبي رايس                      

المقرمش األرز  على  متبلة  تونا 

واغيو بيف تارتار                  347 سعرة      
والمايو البونزو  بصوص  المتبل  الواغيو  لحم 

مقرمشة  الرقائق  مع 

أوتورو تارتار                 402 سعرة      
والمايو البونزو  صلصة  مع  الدهنية  تونا 

كمباي بيف مدوري        544 سعرة      
االعشاب بقر مشوي مع صلصة  لحم 

الودجز وبطاطس  المميزة 

Crispy Soft Shell Crab Roll 1050 Cal / 175 Cal 
Crispy soft shell crab rolled with shredded
carrots & cucumber topped with special sauce 

Spicy Tuna on Crispy Rice 744 Cal / 124 Cal 
Marinated blue fin tuna on top of
“crispy” sushi rice

Wagyu Beef Tartar  347 Cal     
Wagyu tenderloin, spicy ponzu mayo
& homemade cracker

Otoro Tartar   402 Cal    
Fatty tuna with spicy ponzu mayo

Kampai Beef Midori  544 Cal    
Grilled beef tenderloin, topped with Kampai midori
sauce & sesame seeds, served with wedges potato

Pearl of the Orient 323 Cal / 107 Cal
Fried scallops wrapped in filo

Breaded Shrimp 440 Cal 
Panko shrimps served with sakana
& tartar sauce

Chicken Katsu 374 Cal 
Panko chicken, mixed salad, sakana
& tartar sauce

Crispy Calamari 305 Cal        
Fried calamari with chili garlic sauce

74

67

57

69

74

67

57

69

بيرل اوف دا اورينت  323 سعرة \ 107 سعرة     
بالشعيرية المقلية  السقلوبس  لفائف 

440 سعرة  بريديد شريمب  
تارتار و  ساكانا  صلصة  مع  المقرمش  بالكعك  روبيان 

374 سعرة  تشيكن كاتسو  
مشكلة, سلطة  المقرمش,  بالكعك  دجاج 

تارتار   صلصة ساكانا و 

305 سعرة        الحبار المقرمش   
الحار الثوم  بصلصة  المقرمشة  الحبار  أصابع 

B R E A D E D بالكعك مقلي 

3 pcs 1 pc قطعة 3 قطع

142

74

159

203

130

142

74

159

203

130

K A M P A I  S P E C I A Lسبيشال كمباي 

6 pcs 1 pc قطعة 6 قطع

Beef Yaki Soba  509 Cal 
Soba noodles, beef, red pepper, carrots,
shiitake, togarashi, leeks

Orange Chicken Soba 810 Cal 
Soba noodles, chicken, red and green pepper, 
carrots, shitaki, togarashi

Shrimp Yaki Soba  646 Cal 
Soba noodles, shrimps, green and red pepper, 
carrots, togarashi 

Veggie Yaki Soba  411 Cal 
Soba noodles, green and red pepper, carrots, 
togarashi, shitaki mushroom

Nutty Peanut Noodles 422 Cal 
Soba noodles, peanuts, spring onion, lime

82

77

83

67

67

82

77
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67
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S T I R  F R Y  W O K K Y  W O K ووك ووكي  ستيرفراي 

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.



Black Cod   223 Cal
Marinated gindara fish with saikyo miso sauce

Wagyu Beef Kampai Style  651 Cal
Grilled wagyu beef steak topped with
foie gras & special Kampai sauce

Steamed Sea Bass  489 Cal 
Steamed sea bass with lemon oil & ginger
served with steamed vegetables

Soft-Shell Crab Tempura   1070 Cal 
Deep fried tempura battered Japanese
soft shell crab   

Grilled Spicy Wagyu   474 Cal
Japanese charcoal grilled wagyu beef basted 
with Mediterranean-Japanese sauce

Beef Kamikaze   442 Cal
Grilled Australian beef served with wedges
potato and lemon butter sauce

196

196

99

147

196

169

196

196

99

147

196

169

بالك كود        223 سعرة 
ميذو سايكيو  بصلصة  المتبل  الغيندارا  سمك 

واغيو بيف كمباي ستايل    651 سعرة 
البط  كبد  مع  المشوي  الواغيو  بقر  لحم  ستيك 

كمباي  وصلصة 

سمك سيباس       489 سعرة 
والزيت  الحامض  مع  البخار  على  مطهو  السيباس  سمك 

البخار على  مطهو  خضار  مع  تقدم  والزنجبيل 

سوفت شال كراب تامبورا   1070 سعرة 
اليابانية الطريقة  على  مقلي  كراب  شال  سوفت 

واغيو حار مشوي      474 سعرة 
حارة يابانية  بصلصة  متبل  مشوي  واغيو 

بيف كاميكازي       442 سعرة 
والحامض الزيدة  صلصة  مع  مشوي  بقر  لحم 

الودجز   وبطاطس   

H O T  S P O T S سبوت هوت 

Steamed Jasmin Rice 182 Cal 
Steamed jasmine rice with sesame on top

Beef Fried Rice  1179 Cal 
Rice, beef, zucchini, carrot, sweet corn

Chicken Fried Rice  1082 Cal 
Rice, chicken, zucchini, carrot, sweet corn

Shrimp Fried Rice  1020 Cal 
Rice, shrimps, zucchini, carrot, sweet corn

Veggie Fried Rice  973 Cal 
Rice, zucchini, carrot, sweet corn, shitake 
mushroom

Imperial Fried Rice  1175 Cal 
Rice, calamari, shrimp, eel, carrot, zucchini

Vegetable Sautee  357 Cal 
Mixed sautéed vegetables

33

46

37

44

37
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ستيمد جاسمين رايس     182 سعرة 
السمسم مع  البخار  على  الياسمين  أرز 

بيف فرايد رايس      1179 سعرة 
أرز, لحم بقر, كوسة, جزر, ذرة

تشيكن فرايد رايس     1082 سعرة 
أرز, دجاج, كوسة, جزر, ذرة

شريمب فرايد رايس     1020 سعرة 
أرز, روبيان, كوسة, جزر, ذرة

فيجي فرايد رايس     973 سعرة 
أرز, كوسة, جزر, ذرة, فطر شيتاكي

امبريال فرايد رايس     1175 سعرة 
جزر, كوسة روبيان, حنقليس,  حبار,  أرز, 

فيجتبل صوتيه      357 سعرة 
مقلية مشكلة  خضار 

R I C Eأرز

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.



Zukury Salmon 163 Cal 
Salmon, coriander, chili, spring onions,
sesame seed
 
Zukury Tuna  107 Cal 
Tuna, coriander, chili, spring onions,
sesame seed

Ceviche  134 Cal 
Marinated white fish with lime

Scallop Yuzu   271 Cal 
Scallops, black tobico, togarashi,
coriander, yuzu sauce

Hammour Carpaccio 166 Cal 
Marinated thin slices of hammour

Spicy Hamachi 81 Cal 
Hamachi, chili, endive, spring onion,
spicy sauce

Hamachi Yuzu  74 Cal 
Marinated Japanese yellow tail in
yuzu-soya sauce complimented
with coriander bouquet 

Moriawase Sashimi 200 Cal 
Five kinds of sashimi in Kampai’s
special spicy sauce

Sriracha Hammour 74 Cal 
Marinated fresh hammour with
spicy sriracha sauce

Beef Tartar   356 Cal 
Beef tenderloin, spicy ponzu mayo
& homemade cracker

Tuna Tartar   347 Cal 
Bluefin tuna, spicy ponzu mayo
& homemade skinny cracker
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ازوكوري سلمون  163 سعرة 
أخضر,  بصل  حار,  فلفل  كزبرة,  السلمون,  شرائح 

سمسم

زوكوري تونا   107 سعرة 
شرائح التونا, كزبرة, فلفل حار, بصل أخضر, سمسم

134 سعرة  سيفيشى  
الحامض  بصلصة  متبلة  الهامور  سمك  شرائح 

271 سعرة  اسقلوب يوزو   
اسقلوب, كافيار, فلفل ياباني, كزبرة, صلصة يوزو

166 سعرة  هامور كارباشيو  
متبلة هامور  شرائح 

81 سعرة  سبايسي هاماشي 
سمكة سريوال, فلفل حار, بصل أخضر,

صلصة حارة
 

هاماشي يوزو   74 سعرة 
بصلصة متبلة  السريوال  شرائح 

والصويا اليوزو 

200 سعرة  مورياوازي ساشيمي 
متبلة الساشيمي  من  انواع  خمسة 

الحارة كامباي  بصلصة 

74 سعرة  سريراشا هامور  
حارة بصلصة  متبل  هامور 

356 سعرة  بيف تارتار  
والمايو البونزو  بصوص  متبل  بقري  لحم 

مقرمشة  معالرقائق   

347 سعرة  تونا تارتار  
والمايو البونزو  بصوص  المتبلة  التونا  قطع 

المقرمشة الرقائق  مع 

S P E C I A L  T R E A T S المميزة األطباق 

Beef Teriyaki    307 Cal 
Grilled beef tenderloin, topped with teriyaki
sauce & sesame seeds, served with mixed
steamed vegetables

Chicken Teriyaki   335 Cal 
Grilled chicken, topped with teriyaki sauce
& sesame seeds, served with mixed
steamed vegetables

Salmon Teriyaki   474 Cal 
Grilled salmon, topped with teriyaki sauce
& sesame seeds, served with mixed
steamed vegetables

King Prawn Teriyaki   365 Cal 
King prawn, topped with teriyaki sauce

Beef Teppan    731 Cal 
Mixed sautéed vegetables, beef tossed
with soy & garlic sauce

Chicken Teppan   737 Cal 
Mixed sautéed vegetables, chicken tossed
with soy & garlic sauce

King Prawn Teppan   751 Cal 
Mixed sautéed vegetables, king prawn tossed
with soy & garlic sauce

Lobster Teppan   641 Cal 
Sautéed vegetables, lobster tossed
with soy & garlic sauce

Salmon Teppan   787 Cal 
Mixed sautéed vegetables, salmon tossed
with soy & garlic sauce

Dark Salmon with Sesame Sauce 654 Cal 
Japanese charcoal grilled fresh salmon fillet
topped with special thick sesame sauce

Angus rib eye steak   343 Cal 
Grilled black angus rib eye steak, aside
with teriyaki sauce, spicy sauce and truffle mayo
served with spring onions and sesame seeds

Toma hawk steak   995 Cal 
Grilled black angus toma hawk steak, aside
with teriyaki sauce, spicy sauce and truffle mayo, 
served with baby spinach salad

307 سعرة  بيف ترياكي  
ترياكي صلصة  مع  مشوي,  بقر  لحم 

مشكلة وخضار 

335 سعرة  تشيكن ترياكي  
ترياكي صلصة  مع  مشوي,  دجاج 

مشكلة  وخضار 

474 سعرة  سلمون ترياكي  
ترياكي صلصة  مع  مشوي,  سلمون 

مشكلة وخضار 

كينغ براون ترياكي  365 سعرة 
الترياكي صلصة  مع  روبيان 

731 سعرة  بيف تيبان  
مطهو بقر  لحم  مقلية,  مشكلة  خضار 

والثوم الصويا  بصلصة 

737 سعرة  تشيكن تيبان  
مطهو دجاج  مقلية,  مشكلة  خضار 

والثوم الصويا  بصلصة 

751 سعرة  كينغ براون تيبان  
مطهو روبيان  مقلية,  مشكلة  خضار 

والثوم الصويا  بصلصة 

641 سعرة  لوبستر تيبان  
مطهو استكوزا  مقلية,  مشكلة  خضار 

والثوم الصويا  بصلصة 

787 سعرة  سلمون تيبان  
مطهو سلمون  مقلية,  مشكلة  خضار 

والثوم الصويا  بصلصة 

654 سعرة سلمون مشوي 
مع صلصة السمسم   

سلمون مشوي على الفحم مع صلصة السمسم

انغوس ريب اي ستيك  343 سعرة 
ترياكي انغوس مع صلصة  ريب اي  بقر  لحم 

الترفل وصلصة  الواغيو  صلصة 

995 سعرة  توما هوك ستيك 
ترياكي, توما هوك ستيك مع صلصة  بقر  لحم 

الترفل وصلصة  الواغيو  صلصة 

F R O M  T H E  G R I L L المشوى من 

91

72

99

114

91

72

108

202

88

135

233

379

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.
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Shake        52 Cal / 26 Cal 
Salmon

Maguro       42 Cal / 21 Cal 
Tuna

Toro        47 Cal / 23 Cal 
Fatty tuna

Hammour       47 Cal / 23 Cal 

Hamachi       46 Cal / 23 Cal 
Yellowtail

Ika        38 Cal / 19 Cal 
Squid

Tako        39 Cal / 19 Cal 
Octopus

Hotate Gai       64 Cal / 32 Cal 
Scallops

Ebi        64 Cal / 32 Cal 
Shrimp

Kani        76 Cal / 38 Cal 
Crab

Unagi        65 Cal / 32 Cal 
Eel

Shrimp Tempura   104 Cal / 52 Cal 

Avocado         54 Cal / 27 Cal 

Asparagus       38 Cal / 19 Cal 

Eel & Camembert  93 Cal / 46 Cal 

Wagyu        98 Cal / 49 Cal 

Tuna Foie Gras     79 Cal / 39 Cal 

Ikura Gunkan       32 Cal / 16 Cal 
Nori filled with rice and salmon eggs

Tobico Gunkan     42 Cal / 21 Cal 
Nori filled with rice and tobiko

Scallop Gunkan    88 Cal / 44 Cal 
Nori filled with rice, scallops, mayo
& tobiko red

37

37

89

37

46

24

33

44

37

33

52

37

24

26

51

58

63

33

26

24

52 سعرة / 26 سعرة  شاكه   
سلمون

42 سعرة / 21 سعرة  ماغورو   
تونا

47 سعرة / 23 سعرة  تورو   
تونا دهني

47 سعرة / 23 سعرة  هامور    

46 سعرة / 23 سعرة  هاماشي   
سريوال

38 سعرة / 19 سعرة  ايكا    
حبار

39 سعرة / 19 سعرة  تاكو   
أخطبوط

64 سعرة / 32 سعرة  هوتاتي غاي  
اسقلوب

ايبي    64 سعرة / 32 سعرة 
روبيان

كاني     76 سعرة / 38 سعرة 
سلطعون

65 سعرة / 32 سعرة  اوناغي   
حنقليس

104 سعرة / 52 سعرة  تامبورا الروبيان  

54 سعرة / 27 سعرة  افوكادو  

38 سعرة / 19 سعرة  الهليون   

حنقليس و جبنة كممبير  93 سعرة / 46 سعرة  

98 سعرة / 49 سعرة  لحم بقر واغيو  

79 سعرة / 39 سعرة  تونا وكبد البط  

32 سعرة / 16 سعرة  ايكورا غونكان  
عشب البحر مع الرز وبيض السلمون

42 سعرة / 21 سعرة  توبيكو غونكان  
عشب البحر مع الرز والكافيار األحمر

88 سعرة / 44 سعرة  اسقلوب غونكان 
ورق النوري المحشي باالرز واالسقلوب

مع المايونيز والكافيار االحمر

S U S H Iسوشي

2 pcs 1 pc قطعة 2 قطع

37

37

89

37

46

24

33

44

37

33

52

37

24

26

51

58

63

33

26

24

Shake  163 Cal / 32 Cal
Salmon

Maguro 106 Cal / 21 Cal
Tuna

Toro  148 Cal / 29 Cal
Fatty tuna

Hammour 113 Cal / 22 Cal

Hamachi 131 Cal / 26 Cal 
Yellowtail
 
Ika   71 Cal / 14 Cal
Squid

Tako  83 Cal / 16 Cal 
Octopus

Hotate Gai 179 Cal / 35 Cal
Scallops

Ebi  212 Cal / 42 Cal
Shrimp

Kani  92 Cal / 18 Cal 
Crab

Unagi  147 Cal / 29 Cal
Eel

Avocado 130 Cal 

Scallop Salad 179 Cal / 35 Cal
Scallop, cucumber and carrots,
served on crushed ice

46

44

142

46

50

36

36

45

40

34

50

27

148

163 سعرة / 32 سعرة  شاكه  
ن سلمو

106 سعرة / 21 سعرة  ماغورو  
تونا

148 سعرة / 29 سعرة  تورو  
دهني تونا 

 
113 سعرة / 22 سعرة  هامور  

131 سعرة / 26 سعرة  هاماشي 
سريوال

71 سعرة / 14 سعرة  ايكا  
ر حبا

83 سعرة / 16 سعرة  تاكو  
أخطبوط

هوتاتي غاي  179 سعرة / 35 سعرة 
ب سقلو

212 سعرة / 42 سعرة  ايبي  
روبيان

92 سعرة / 18 سعرة  كاني  
ن سلطعو

147 سعرة / 29 سعرة  اوناغي  
حنقليس

افوكادو  130 سعرة 

سلطة االسفالوب  179 سعرة / 35 سعرة 
جزر خيار,  اسقلوب, 

S A S H I M Iشيمي سا

5 pcs 1 pc قطعة 5 قطع

46

44

142

46

50

36

36

45

40

34

50

27

148

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.



F R I E D  M A K Iمقلي ماكي 

نيستيد ماكي              777 سعرة/ 194 سعرة 
ترياكي السلمون وافوكادو

غولدن ماكي              306 سعرة/ 76 سعرة 
حنقليس مشوي وافوكادو

ملفوف بالشعيرية

حّلومي ماكي              900 / 225 سعرة 
كعك مقرمش على الطرف,

روبيان وحلوم مشوي

كمباي ماكسوشي     536 سعرة/ 134 سعرة 
كعك مقرمش على الطرف, حشوة

سقلوب, ترياكي سلمون

 
امبسادور             251 سعرة/ 62 سعرة 

عشب البحر, سلمون, حنقليس,
تامبورا, صلصة ترياكي

قطعة 4 قطع 

44

46

45

52

49

Nested Maki       777 Cal / 194 Cal 
Salmon teriyaki & avocado

Golden Maki       306 Cal / 76 Cal 
Filo outside, baked eel
& avocado inside

Halloumi Maki        900 Cal / 225 Cal 
Panko outside, shrimp
& grilled halloumi inside

Kampai Maksushi  536 Cal / 134 Cal 
Panko outside, scallop inside
topped with grilled salmon

Ambassador        251 Cal / 62 Cal 
Nori outside, salmon, eel,
tempura, teriyaki sauce

4 pcs 1 pc

Shake Maki  213 Cal / 35 Cal 
Nori outside, salmon inside

Maguro Maki  164 Cal / 27 Cal 
Nori outside, tuna inside

Negitoro Maki  181 Cal / 30 Cal 
Nori outside, fatty tuna & spring
onions inside

Spicy Salmon Maki  217 Cal / 36 Cal 
Nori outside, salmon & spicy mayo inside 

Spicy Tuna Maki 187 Cal / 31 Cal 
Nori outside, tuna and spicy mayo inside

Unagi Maki  147 Cal / 24 Cal 
Nori outside, baked eel, teriyaki sauce,
sesame seed inside

Kani Maki  135 Cal / 22 Cal 
Nori outside, crab sticks
with cucumber inside

Ebi Maki  224 Cal / 37 Cal 
Nori outside, cucumber, steamed shrimp inside

Katsu Kappa  161 Cal / 26 Cal 
Nori outside, cucumber

Avocado Maki  183 Cal / 30 Cal 
Nori outside, fresh avocado inside

Asparagus Maki 84 Cal / 14 Cal 
Nori outside, fresh asparagus inside

Oshinko Maki  207 Cal / 34 Cal 
Nori outside, pickled radish inside

40

40

77

46

46

54

33

36

27

29

34

34

شاكي ماكي    213 سعرة / 35 سعرة 
البحر بعشب  ملفوف  سلمون 

ماغورو ماكي    164 سعرة / 27 سعرة 
البحر بعشب  ملفوف  تونا 

181 سعرة / 30 سعرة  نيغيتورو ماكي  
البحر بعشب  ملفوف  أخضر  وبصل  دهني  تونا 

سبايسي سلمون ماكي  217 سعرة / 36 سعرة     
البحر بعشب  ملفوف  حار  مايونيز  مع  سلمون 

سبايسي تونا ماكي   187 سعرة / 31 سعرة         
البحر بعشب  ملفوف  حار  مايونيز  مع  تونا 

اوناغي ماكي    147 سعرة / 24 سعرة 
البحر بعشب  ملفوف  مشوي  حنقليس 

ترياكي صلصة  مع 

كاني ماكي     135 سعرة / 22 سعرة 
البحر بعشب  ملفوف  وخيار  سلطعون 

ايبي ماكي     224 سعرة / 37 سعرة 
البحر بعشب  ملفوف  روبيان 

كاتسو كابا    161 سعرة / 26 سعرة 
البحر بعشب  ملفوف  خيار 

افوكادو ماكي     183 سعرة / 30 سعرة 
البحر بعشب  ملفوفة  طازجة  افوكادو 

اسباراغوس ماكي   84 سعرة / 14 سعرة  
البحر بعشب  ملفوف  طازج  هليون 

اوشينكو ماكي   207 سعرة / 34 سعرة 
البحر بعشب  ملفوف  الياباني  الفجل  مخلل 

H O Z O  M A K I ماكي هوزو 

6 pcs 1 pc قطعة 6 قطع
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40
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السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

44

46

45

52

49



Crispy California        210 Cal / 52 Cal 
Crispy outside, crab,
cucumber & avocado inside

Sesame California     120 Cal / 30 Cal 
Sesame outside, crab,
cucumber & avocado inside

Crispy Crazy              248 Cal / 62 Cal 
Crispy outside, crab,
vegetables & tobico inside

Crazy Tobiko              219 Cal / 54 Cal 
Tobiko outside, crab,
vegetables & tobico inside

Mango Crazy             178 Cal / 44 Cal 
Mango outside, crab,
vegetables & tobico inside

Shrimp Crazy             279 Cal / 69 Cal 
Shrimp outside, crab, vegetables 
and tobico inside

Panko Shrimp            290 Cal / 72 Cal 
Panko outside, breaded shrimp
inside, sakana sauce on top

Shrimp Jalapeno       462 Cal / 115 Cal 
Crispy outside, shrimp, togarashi,
tobico & mayo inside with jalapeno on top

Salmon Skin               266 Cal / 66 Cal 
Avocado outside, teriyaki salmon
& salmon skin inside

Spicy Salmon Roll     184 Cal / 46 Cal 
Togarashi outside, salmon, mayo,
rayu & togarashi inside

U R A  M A K Iأورا ماكي

كريسبي كاليفورنيا        210 سعرة / 52 سعرة     
رقائق مقرمشة, سلطعون, خيار وافوكادو

سيسامي كاليفورنيا     120 سعرة / 30 سعرة    
سمسم, سلطعون, خيار 

وافوكادو

248 سعرة / 62 سعرة  كريسبي كرايزي 
رقائق مقرمشة, سلطعون, خضار وكافيار أحمر

كرايزي توبيكو                  219 سعرة / 54 سعرة 
كافيار احمر, سلطعون, 

خضار مشكلة

مانجو كرايزي                  178 سعرة / 44 سعرة 
سلطعون, خضار مشكلة وكافيار احمر 

بلفائف المانجو

شريمب كرايزي                    279 سعرة / 69 سعرة 
سلطعون, خضار مشكلة وكافيار احمر 

بلفائف الروبيان

بانكو شريمب                   290 سعرة / 72 سعرة 
روبيان مقلي, رقائق مقرمشة, 

صلصة ساكانا

شريمب جاالبينيو                462 سعرة / 115 سعرة 
رقائق مقرمشة, روبيان, فلفل ياباني, كافيار

احمر, مايونيز, فلفل جاالبينيو

سلمون سكين                  266 سعرة / 66 سعرة 
ترياكي سلمون وقشرة السلمون

بلفائف األفوكادو

سبايسي سلمون رول   184 سعرة/46 سعرة   
فلفل ياباني, سلمون, مايونيز, زيت حار 

وفلفل ياباني

قطعة 4 قطع 

37

35

46

46

44

46

42

46

34

42

4 pcs 1 pc

37

35

46

46

44

46

42

46

34

42

T E M A K Iكي تيما

149 سعرة  كريسبي كرايزي  
عشب البحر, أرز, سلطعون,

 خضار مشكلة

125 سعرة  كاليفورنيا   
كافيار احمر, عشب البحر, أرز, سلطعون,

أفوكادو, خيار

كرانشي سبايسي سلمون  176 سعرة 
عشب البحر, أرز, سلمون, مايونيز حار,

كعك مقرمش

152 سعرة  كرانشي سبايسي تونا  
عشب البحر, أرز, تونا, مايونيز حار,

كعك مقرمش

سلمون سكين     235 سعرة 
عشب البحر, أرز, قشرة السلمون,

ترياكي السلمون

شريمب تامبورا تيماكي   235 سعرة 
عشب البحر, أرز, تامبورا روبيان,

افوكادو

166 سعرة  نيجيتورو تيماكي   
عشب البحر, أرز, تونا دهني,

مايونيز حار
 

161 سعرة  أوناغي تيماكي   
عشب البحر, حنقليس, خيار, سمسم

39

33

40

39

33

34

74

59

Crispy Crazy          149 Cal 
Nori, rice, crab, vegetables

California           125 Cal 
Orange tobico, nori, rice, crab,
avocado, cucumber

Crunchy Spicy Salmon        176 Cal 
Nori, rice, salmon,
spicy mayo, crispy

Crunchy Spicy Tuna          152 Cal 
Nori, rice, tuna,
spicy mayo, crispy

Salmon Skin           235 Cal 
Nori, rice, salmon skin,
teriyaki salmon

Shrimp Tempura Temaki     235 Cal 
Nori, rice, shrimp tempura,
avocado

Negitoro Temaki          166 Cal 
Nori, rice, toro, spicy mayo

Unagi Temaki           161 Cal 
Nori, rice, eel, cucumber,
sesame seeds

39

33

40

39

33

34

74

59

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.



98 سعرة / 24 سعرة  ريد رول  
ياباني فلفل  أفوكادو,  تونا, 

فريش سلمون  236 سعرة / 59 سعرة 
السلمون بلفائف  وافوكادو  سلمون 

200 سعرة / 50 سعرة  فريش تونا 
التونا بلفائف  وأفوكادو  تونا 

كاتربيالر   214 سعرة / 53 سعرة 
افوكادو هليون,  مقلي,  روبيان 

غريلد سلمون   361 سعرة / 90 سعرة 
سمسم أفوكادو,  مشوي,  سلمون 

مورنينغ غلوري   257 سعرة / 64 سعرة  
ابيض سمك  سلطعون,  روبيان,  يابانية,  عجة 

296 سعرة / 74 سعرة  تشيزي ماكي  
سلمون خيار,  كريمة,  جبن 

راينبو   273 سعرة / 68 سعرة 
سلمون افوكاو,  منغا, 

سنو وايت  347 سعرة / 86 سعرة 
افوكادو تامبورا,  هامور, 

قطعة 4 قطع 

51

51

51

46

45

42

49

51

58

Red Roll 98 Cal / 24 Cal 
Tuna outside, avocado and togarashi 
inside

Fresh Salmon 236 Cal / 59 Cal 
Salmon outside, salmon and
avocado inside

Fresh Tuna 200 Cal / 50 Cal 
Tuna outside, tuna and avocado inside

Caterpiller 214 Cal / 53 Cal 
Avocado outside, breaded shrimp 
and asparagus inside

Grilled Salmon 361 Cal / 90 Cal 
Avocado and sesame outside,
grilled salmon inside

Morning Glory 257 Cal / 64 Cal 
Tamago wrap, shrimp, crabstick
and white fish

Cheesy Maki 296 Cal / 74 Cal 
Salmon wrap, cucumber and
cream cheese

Rainbow 273 Cal / 68 Cal 
Mango avocado and salmon wrap

Snow White 347 Cal / 86 Cal 
Hammour, tempura, avocado, crab, 
tobiko green

4 pcs 1 pc

51

51

51

46

45

42

49

51

58

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

سبايسي تونا رول            158 سعرة / 39 سعرة 
ياباني وفلفل  حار  زيت  مايونيز,  تونا,  ياباني,  فلفل 

سبايسي سقلوب رول   215 سعرة/ 53 سعرة   
حار  زيت  مايونيز,  سقلوب,  ياباني,  فلفل 

ياباني وفلفل 

فاير كمباي رول                   137 سعرة / 34 سعرة 
أخضر, حبار, كافيار  أخطبوط,  كزبرة,  ياباني,  فلفل 

فلفل انواع  واربعة  مايونيز 

تري ماسكتيرز                    197 سعرة / 49 سعرة 
روبيان  كافيار,  أنواع  ثالثة 

طازج وهليون 

توين رول                   305 سعرة / 76 سعرة 
تاكو,  خبز  مايونيز,  سلمون,  كافيار, 

أخضر بصل 

سيلفي ماكي                    206 سعرة / 59 سعرة 
والجمبري االفوكادو  بلفائف  سلطعون  كريسبي، 

الترياكي صوص  مع  والسلمون 

كروكودايل ماكي              131 سعرة / 32 سعرة  
كزبرة، بصل اخضر, تونا، سريوال،

سلطعون، كافيار اسود

مانتيس  ماكي                  661 سعرة / 165 سعرة  
والزالبية االفوكادو  لفائف  هامور،  تونا، 

والجمبري  بالسلطعون  المقلية 

هافينلي  ماكي                  218 سعرة / 54 سعرة  
اسقالوب سلطة  توابل،  بوتيرفيش،  كريسبي، 

االفوكادو بلفائف 

قطعة 4 قطع 

40

40

40

44

44

63

40

36

59

Spicy Tuna Roll          158 Cal / 39 Cal 
Togarashi outside, tuna, mayo,
rayu & togarashi inside

Spicy Scallop Roll      215 Cal / 53 Cal 
Togarashi outside, spicy scallop inside,
spring onions on top

Fire Kampai Roll        137 Cal / 34 Cal 
Togarashi and coriander outside, octopus, squid, 
green tobico, mayo and 4 kinds of chili inside

Three Musketeers     197 Cal / 49 Cal 
Three kinds of tobico outside, steamed
shrimp & fresh asparagus inside

Twin Roll           305 Cal / 76 Cal 
Tobico outside, salmon, mayo,
taco bread & spring onions inside

Selfie Maki           206 Cal / 59 Cal 
Crispy underneath, avocado wrap with salmon, 
shrimp & crabsticks inside with teriyaki sauce

Crocodile Maki          131 Cal / 32 Cal 
Coriander and spring onions outside, tuna,
white fish, crabsticks & black tobiko inside

Mantis Maki             661 Cal / 165 Cal 
Tuna, hammour, crab & shrimp wrapped
in avocado & fried gyoza wrappers

Heavenly Maki           218 Cal / 54 Cal 
Crispy underneath, butter fish with a pinch
of spices inside, scallop salad on top
& avocado wrap

4 pcs 1 pc

40

40

40

44

44

63

40

36

59



Sashimi
3 pcs Maguro
 3 pcs Shake
Sushi
2 pcs Maguro
2 pcs Shake
2 pcs Ebi
Maki
4 pcs Fresh Tuna Foie Gras
4 pcs Salad Maki
4 pcs Spicy Beef Tartare

KAMPAI OMAKASE 24 PCS 

6 pcs Sashimi / 6 pcs Sushi  / 12 pcs Maki

455

Sashimi
4 pcs Maguro
4 pcs Shake
4 pcs Hammour
Sushi
4 pcs Maguro
4 pcs Shake
4 pcs Ebi
Maki
4 pcs Fresh Salmon Unagi
4 pcs Fresh Tuna Foie Gras
4 pcs Salad Maki
4 pcs Spicy Beef Tatar

All sets will be served with 3 dipping sauces
Wasabi Mayo / Truffle Ponzu / Spicy Sauce

KAMPAI PREMIUM 
OMAKASE  40 PCS 

12 pcs Sashimi / 12 pcs Sushi  / 16 pcs Maki

669

MAKI FUSION

قطعة   24 أوماكاسي  كامباي 
6 قطعة ساشيمي /  6 قطع سوشي / 12 قطعة ماكي

455

فيوزون ماكي 

بريميوم  كامباي 
قطعة  40 أوماكاسي 

12 قطعة ساشيمي /  12 قطع سوشي / 16 قطعة ماكي

669

ساشيمي
3 قطع ماغورو

3 قطع شاكه
سوشي

2 قطع ماغورو
2 قطع شاكه

2 قطع ايبي
ماكي

4 قطع تونا وكبد البط
4 قطع سلطة ماكي

4 سبايسي بيف ترتار

ساشيمي
4 قطع ماغورو

4 قطع شاكه
4 قطع هامور

سوشي
4 قطع ماغورو

4 قطع شاكه
4 قطع ايبي

ماكي
4 قطع فريش سلمون اوناغي

4 قطع تونا وكبد البط
4 قطع سلطة ماكي

4 سبايسي بيف ترتار

تقدم مع وسابي مايو/ ترفل بونزو/ سبايسي سوس 

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.

187 سعرة / 46 سعرة  بالك اند وايت 
اخضر بصل  احمر,  كافيار  سريوال, 

ريد سنو   334 سعرة / 83 سعرة 
افوكادو حار,  تونا  سلطعون,  تامبورا,  هامور, 

211 سعرة / 52 سعرة  رينغ ماكي  
افوكادو سلطعون,  تونا,  روبيان, 

264 سعرة / 66 سعرة  كراكلينغ هامور 
ياباني, فلفل  افوكادو,  تامبورا,  هامور 

ساكانا صلصة 

172 سعرة / 43 سعرة  اوناغي  
خيار حنقليس, 

213 سعرة / 53 سعرة  توتتي فروتي 
مانغا كيوي,  روبيان,  سلطعون, 

سلمون اوناغي  243 سعرة / 60 سعرة 
الكريمة وجبن  افوكا  والحنقليس,  سلمون 

197 سعرة / 49 سعرة  تونا وكبد البط 
الكريمة وجبن  افوكا  البط,  وكبد  تونا 

159 سعرة / 39 سعرة  سلطة ماكي  
الترياكي وصلصة  خيار  اعشاب,  سمسم, 

قطعة 4 قطع 

58

58

51

59

59

59

59

63

34

Black & White  187 Cal / 46 Cal 
Spring onion, tobiko red, hamachi

Red Snow  334 Cal / 83 Cal 
Hammour, tempura, crab,
spicy tuna, avocado

Ring Maki  211 Cal / 52 Cal 
Shrimp, tuna, crab, avocado base

Crackling Hammour 264 Cal / 66 Cal 
Hammour tempura, avocado,
togarashi, sakana sauce

Unagi   172 Cal / 43 Cal 
Eel, cucumber

Tutty Fruity  213 Cal / 53 Cal 
Crab, shrimp, kiwi, mango

Salmon Unagi  243 Cal / 60 Cal 
Salmon and eel outside, avocado
& cream cheese inside

Tuna Foie Gras  197 Cal / 49 Cal 
Tuna and foie gras outside, avocado
& cream cheese inside

Salad Maki  159 Cal / 39 Cal 
Sesame outside, green leaves
& cucumber inside, served with
teriyaki sauce

4 pcs 1 pc

58

58

51

59

59

59

59

63

34

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.



Mochi   52 Cal 

Ice Cream & Sorbet 124 Cal 

Fruit Sashimi  665 Cal 

Fondant au Chocolat 554 Cal 

Cheese Cake  390 Cal 

Tarte au Chocolat 510 Cal 

Banana Fritters 511 Cal 

Ice Cream Maki 540 Cal 

Brownies  984 Cal 

15

37

96

45

45

41

35

35

76

15

37

96

45

45

41

35

35

76

52 سعرة  موشي    

124 سعرة  أيس كريم وسوربيه  

665 سعرة  فواكه مشكلة ساشيمي 

فوندان شوكوال    554 سعرة 

390 سعرة  تشيز كايك   

510 سعرة  تارت شوكوال   

511 سعرة  بانانا فريترز    

540 سعرة  ايس كريم ماكي   

براوني     984 سعرة 

D E S S E R T S الحلويات

السعرات الحرارية للشخص البالغ في اليوم هي 2000 سعرة. قد تختلف المتطلبات بناًء على االحتياجات الفردية.
البيانات الغذائية اإلضافية متاحة عند الطلب. جميع االسعار بالريال السعودي. إن جميع األسعار ال تشمل الضريبة على القيمة المضافة.

The daily amount for an average adult is 2000 calories. Requirements may vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available upon request. All prices are in Saudi Riyal. All the prices are exclusive of VAT.


