
DESSERTS BEVERAGES

KIDS FUN-TASTIC
AED 15

Salmon (F)

Lime, cucumber, cherry tomato,
cilantro, chili, onion 

ليمون، خيار، طماطم الكرز، كزبرة،
فلفل حار وبصل

ليمون، خيار، طماطم الكرز، كزبرة،
فلفل حار وبصل

ليمون، خيار، طماطم الكرز، كزبرة،
فلفل حار وبصل

Seabream (F)

Lime, cucumber,cherry tomato,
cilantro, chili, onion

Tuna (F)

Lime, cucumber,cherry tomato,
cilantro, chili, onion

ليمون، خيار، طماطم الكرز، كزبرة،
فلفل حار وبصل

Mixed (F)

Lime, cucumber, cherry tomato,
cilantro, chili, onion

CEVICHE
AED 35

TARTARES
AED 40

Mixed Tartare (F), (N)

Mango, miso sauce, cilantro, avocado

ماجنو، صلصة ميسو، كزبرة وأفوكادو

فلفل حار، أفوكادو، خيار، كراث وكزبرة

Salmon (F)

Chili, avocado, cucumber,
leek, cilantro

زيت السمسم، ليمون،  بصل،
أفوكادو وفجل

Tuna (F), (N), (D)

Sesame oil, lime,
onion, avocado, horse radish

خيار، صلصة ميسو، ماجنو وأفوكادو

Seabream (F), (N) 
Cucumber, miso sauce,
mango, avocado

Tuna (F)

تونة

Seabream (F)

سمك الدنيس
(الشبوط)

Salmon  (F)

سلمون

Assorted 
Sashimi (F)

تشكيلة ساشيمي

15 PCS - AED 80

SASHIMI
AED 40

EXTRAS
AED 15

Miso Soup (N)

حساء ميسو

Edamame (N)

إدامامي

Tempura
Vegetables (G)

تيمبورا اخلضروات 

Remoulade with
Wasabi Mayo (D)

رملد مع مايونيز الوسابي

Seaweed &
Radish Salad (N) 
ا�عشاب البحرية
 وسلطة الفجل

Yuzu Nama
Cheesecake,
Yamamomo
Berry (D), (G)

يوزو ناما تشيزكيك،
يوزو مومو ب�ي

AED 30

Tropical Fruit 
طبق فاكهة استوائية

AED 25

Green Tea
and Chocolate
Panna Cotta (D)

شاي أخضر
وبانا كوتا شوكوالته

AED 25

Water     AED 

San Benedetto (still)    20 
San Benedetto (sparkling)     25 

Soft Drinks  

Coke       18
Coke Light      18
Sprite       18
Red Bull       25 

Iced Tea    
 
Arizona      30 

Organic Selection  

Coke       35 
Orange Fizz     35 
Lemonade      35 
Apple, passion, mango    35 
Apple, beetroot, ginger  35 
Apple, orange, mango    35
Coconut      35 

Contains (G) Gluten, (F) Fish or Shell Fish, (N) Nuts, (D) Dairy

(D)يحتوي على       الغلوتين،       السمك أو المحار،        المكسرات،        منتجات ا�لبان (N) (F) (G) جميع ا�سعار تخضع للرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة 
Prices are exclusive of all taxes and VAT

Crispy Banana and
Nutella Maki
كرسبي بانانا ونوتيال ماكي

Panko Chicken Strips
(G), (D)

شرائح الدجاج

Tempura
Vegetables (G)
 تيمبورا اخلضروات

Crispy Rice
Balls (G), (D)
كرات ا�رز املقرمشة

Vegetable and Cream
Cheese Roll (G), (D)
 رولز اخلضروات واجلنب

فشار السلمون

Salmon Popcorn
(F), (G)

12:00 PM to 10:00 PM

800 SUSHISAN (78744726) sushi@sushisan.ae sushisan.ae

@SushiSanHI1 SushiSan, Holiday Inn Abu Dhabi

SushiSanSushiSanHolidayInnAbuDhabi

Plain Rice
أرز أبيض

Sushi
as it should be! 

We’ve prepared the rolls you love,

SushiSan, a real and fresh new taste,

where Sushi and friends meet…



AED 70

Salmon nigiri, rainbow maki,
salmon fantasy

سلمون نيج�ي،
 رينبو ماكي وسلمون فانتازي

SushiSan One
“Ichi”

(F), (N), (D)

AED 70

Tamago nigiri,
shrimp maki, California roll

  متبورا نيج�ي،
 روبيان ماكي وكاليفورنيا رول

SushiSan Two
“Ni”

(F), (D), (G)

AED 100

Tiger tempura,
California maki,
salmon fantasy, rainbow maki

 متبورا روبيان،
 كاليفورنيا ماكي،
سلمون فانتازي، ورينبو ماكي

SushiSan Four
“Shi”

(F), (D), (G)

AED 100

Dragon roll,
spicy tuna maki,
creamy lobster, California roll

 دراجون رول،
ماكي التونة احلار،
أم الروبيان مع الكرمية، وكاليفورنيا رول

SushiSan Three
“San”

(F),(D)

AED 120

Ultimate dynamite
shrimp, pulled crab
gunkan, tuna nigiri,
scorched scallop

ألتيميت داينامايت روبيان،
 جوكن سلطعون،
تونة نيج�ي، واسكالوب

SushiSan Five
“Go”

(F), (D), (G)

AED 120

Ultimate dynamite
shrimp, crispy rainbow,
pulled crab gunkan,
creamy lobster

ألتيميت داينامايت روبيان،
 كرسبى رينبو، جوكن سلطعون
 وأم الروبيان مع الكرمية

SushiSan Six
“Roku”

(F), (N), (D), (G)

PLATTERS

صلصة السمسم، جبنة كرمية،
 ماجنو، هليون وبصل أخضر

Creamy Lobster
(F), (N), (D)

Sesame dressing,
cream cheese, mango,
asparagus, scallion

سلمون، مايونيز حار، أفوكادو
جبنة كرمية وحبوب السمسم

Salmon Fantasy
(F), (N), (D)

Salmon, spicy mayo,
avocado, cream cheese,
sesame seeds

Dynamite (F), (G), (D)

Prawn tempura, avocado,
cucumber, spicy mayo, carrot  

متبورا الروبيان، أفوكادو، خيار،
مايونيز حار وجزر

California (F), (D)

Crab, avocado, cucumber,
spicy mayo, cream cheese

سلطعون, أفوكادو،
خيار، مايونيز حار وجبنة كرمية

جزر، خيار، بارميزان، 
مايونيز حار وحبوب السمسم

Tiger Tempura
(F), (N), (G), (D)

Carrot, cucumber, parmesan,
spicy mayo, sesame seeds

SIGNATURE
DISHES

URA MAKI
6 PCS - AED 35

TEMAKI
2 PCS - AED 35

GUNKAN
2 PCS - AED 30

NIGIRI
2 PCS - AED 15

Crispy Rainbow
Roll  (F), (N), (D)

Lobster, avocado, 
mango, asparagus,
spicy mayo, radish

8 PCS - AED 35

أم الروبيان، 
أفوكادو، ماجنو،
 هليون، مايونيز حار وفجل

8 PCS - AED 35

Dynamite Tempura
Roll (F), (N), (G), (D)

Tempura shrimp, spicy mayo,
avocado, asparagus,
cream cheese, chili, Ikura

روبيان التمبورا، مايونيز حار،
أفوكادو، هليون، جبنة كرمية،
فلفل حار وبيض السلمون

Seared Tuna Loin
(F), (N)

Miso dressing,
scallion salad, chili, cilantro

صلصة ميسو،
سلطة البصل ا�خضر،
 فلفل حار والكزبرة

10 PCS - AED 55

Scorched Scallop
(F), (N), (D)

Eel, avocado, spicy
mayo, crispy onion, masago 

8 PCS - AED 45

ثعبان البحر، أفوكادو،
 مايونيز حار، بصل مقرمش
 وبيض السلمون

Ultimate Dynamite
Shrimps (F), (G), (D)

Spicy mayo, scallion 

مايونيز حار وبصل أخضر

13 PCS - AED 70

Wagyu Beef Tataki
 (N), (D)

Sesame sauce, scallion, radish 

صلصة السمسم،  بصل أخضر وفجل

10 PCS - AED 120

MAKI
6 PCS - AED 30

CHIRASHI

Rainbow (F), (D)

Crab, salmon,
spicy mayo

سلطعون، سلمون
ومايونيز حار

تونة، بصل أخضر،
خيار ومايونيز حار

Spicy Tuna (F), (D)

Tuna, scallion, cucumber,
spicy mayo

ثعبان البحر، أفوكادو،
 ومايونيز حار

Dragon (F), (D)

Eel, avocado, spicy mayo

أفوكادو ومايونيز حار

Shrimp (F), (G), (D)

Avocado, spicy mayo

سلطعون، أفوكادو ومايونيز

California  (F), (D)

Crab, avocado, mayo

Salmon (F)
سلمون

Tuna (F)
تونة

Eel (F)

ثعبان البحر

روبيان
Prawn (F)

بيض اومليت
Egg Omelette

Contains (G) Gluten, (F) Fish or Shell Fish, (N) Nuts, (D) Dairy

(D)يحتوي على       الغلوتين،       السمك أو المحار،        المكسرات،        منتجات ا�لبان (N) (F) (G) جميع ا�سعار تخضع للرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة 
Prices are exclusive of all taxes and VAT

مايونيز حار، جبنة كرمية  وماجنو 

Pulled Crab (F), (D)

Spicy mayo, 
cream cheese, mango 

بيض السلمون

Masago (F)

Salmon eggs

Creamy Lobster
(F), (N), (D)

Sesame dressing, mango 

صلصة السمسم واملاجنو

مايونيز حار وبصل أخضر

Dynamite
Shrimp Bites
(F), (G), (D)

Spicy mayo, scallion 

Spiced Tuna  (F), (D)

Spicy mayo, scallion

مايونيز حار وبصل أخضر

Salmon Avocado (F)

أفوكادو السلمون

Tempura Shrimps  (F), (G)

Scallion

أفوكادو ثعبان البحر
Eel Avocado (F)

Crab (F)

Cucumber, mint 

خيار ونعناع

بصل أخضر

AED 75

Mixed - Salmon,
Tuna,Shrimp and 
Seabream (F)

Salmon, tuna, shrimp, 
seabream and rice 

سلمون، تونة،
روبيان وسمك الدنيس
( الشبوط) مع ا�رز

Salmon (F)

Salmon and rice

سلمون مع ا�رز

AED 70

Tuna (F)

Tuna and rice

تونة مع ا�رز 

AED 70

Salmon with 
Avocado (F)

Salmon, rice and
avocado

سلمون مع  ا�رز وأفوكادو

AED 75

Tuna with
Avocado (F)

Tuna, rice and
avocado

تونة مع  ا�رز وأفوكادو

AED 75


