
* ถ้าหากลูกค้าเยอะ ขอสงวนสิทธิ์ใช้บริการท่านละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขอให้ทุกท่านรับทราบและให้ความร่วมมือด้วยนะครับ

รายการอาหาร

ยูเมยะ
ยากิโทริ อิซากายะ



อาหารย่างเตาถ่าน

ไก ่
chicken

ชิเรโทโกะโทริ โทริเซนิคุ (เน้ือไก่ชิเรโทโกะ)
180 เยน

มิยาซากิจิโทริ โนะ ซุมิบิยากิ
(ไก่มิยาซากิย่างเตาถ่าน)800 เยน

นันโคสึ (กระดูกอ่อนไก่)  160 เยนโทริคาวะ (หนังไก่)    160 เยน   สุนากิโมะ (ก๋ึนไก่)     160 เยน   เรบา (ตับไก่)           160 เยน

บนจิริ (ตูดไก่)         160 เยน เน็กขุ (คอไก่)          160 เยน โทริฮะสึ (หัวใจไก่)     160 เยน เทบะซะขิ (ปีกไก่)      180 เยน

ชิโอะ (เกลือ) เมนไทมาโย
(ไข่ปลาเมนไทโกะผสมมายองเนส)

อุเมะชิโสะ
 (บ๊วยดองผสมใบชิโสะ)

ชีซุ (ชีส) วาซาบิ

หมู
pork บุตะเซนิคุ (เน้ือหมู) 

220 เยน 
โฮรุมง (เคร่ืองใน) (ชิโอะ, มิโสะ) (เกลือ, เต้าเจ้ียว)

ไม้ละ 160 เยน
บุตะทัง (ล้ินหมู) 

180 เยน 

เนื้อ
beef

กิวซางาริ (เน้ือสันใน) 
300 เยน 

กิวทัง (ล้ินวัว)
 380 เยน

กวาง
venison

แกะ
mutton

รามุ (เน้ือลูกแกะ)
180 เยน

เบคอน
bacon

อะสึคิริเบคอน
(เบคอนสไลด์แผ่นหนา)600 เยน

 อะซุพาราเบคอน
(เบคอนพันหน่อไม้ฝร่ัง)

250 เยน

ชีซุ โตมาโตะ เบคอน
(เบคอนพันมะเขือเทศย่างชีส)

280 เยน

CHARCAL
MAIKING * อาหารเสียบไม้ย่างสั่งตั้งแต่ 1 ไม้ได้

* ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อ 1 ไม้

ซาซามิ (สันในไก่)  ไม้ละ 250 เยน

เอโซะชิกะฮารามิ (เน้ือสันในกวางเอโซะ)
(ชิโอะ, บาจิรุ) (เกลือ, ซอสโหระพา)ไม้ละ 220 เยน

โมจิเบคอน
250 เยน



900 円

เสียบไม้ย่างพิเศษ 5 ไม้
YAKITORI　Set

ยูเมยะ โอริจินารุ เอบิ โนะ สึคุเนะมากิ (ลูกชิ้นพันกุ้งแบบต้นตำหรับของร้านยูเมยะ) 

1 ไม้ + เลือกจากเมนูด้านล่างได้ 4 ไม้

โทริเซนิคุ (เน้ือไก่) ,สุนากิโมะ (ก๋ึนไก่) ,เรบา(ตับ) ,โทริคาวะ (หนังไก่) ,เน็กขุ (คอไก่) ,บนจิริ (ตูดไก่) 

นันโคสึ (กระดูกอ่อนไก่) ,โทริฮะสึ (หัวใจไก่) ,บุตะเซนิคุ (เน้ือหมู) ,บุตะทัง (ล้ินหมู)

รามุ (เน้ือลูกแกะ) ,โฮรุมง (เคร่ืองใน) (ชิโอะ, มิโสะ) (เกลือ, เต้าเจ้ียว)

ผักย่าง
grilled vegetable

ยากินะซุ (มะเขือม่วงย่าง) 550 เยน

ปลาย่าง
grilled fish

อิกะยากิ (ปลาหมึกย่าง) 580 เยน ซามงฮาราซุ (ท้องปลาแซลม่อนย่าง) 700 เยน

โคะไม (ปลาค็อดย่าง) 250 เยน/ ไม้

ลูกชิ้น
TUKUNE

เอบิ โนะ สึคุเนะมากิ (ลูกช้ินพันกุ้ง) 350 เยน

จิกะเซ สึคุเนะ (ลูกช้ินทำเอง) 220 เยน

ชีซุ สึคุเนะ (ลูกช้ินชีส) 250 เยน

อุเมะชิโสะ สึคุเนะ (ลูกช้ินราดบ๊วยดองผสมใบชิโสะ)
250 เยน

เมนไทมาโย สึคุเนะ 
(ลูกช้ินราดไข่ปลาเมนไทโกะผสมมายองเนส) 250 เยน

โอโรชิปอนสุ
(ลูกช้ินราดซอสน้ำส้มสายชูผสมหัวไชเท้าขูด)250 เยน

เกขิคาระสึคุเนะ (ลูกช้ินราดซอสเผ็ด) 250 เยน

ฮิระคิฮอกเกะ (ปลาฮอกเกะแดดเดียวย่าง) 900 เยน
(คร่ึงตัว : 550เยน)

ชิชิโต (พริกย่าง) 200 เยน มินิโตมาโตะ
 (มะเขือเทศจ๋ิวย่าง)200 เยน

ชีตาเกะ (เห็ดหอมย่าง)
300 เยน



B③一品

เมนูกับแกล้มQUICK
MENU

วาซาบิ ฟูมิ เอดะมาเมะ (ถ่ัวแระญ่ีปุ่นต้มรสวาซาบิ)
380 เยน

ชิโอะยุเดะ รักกะเซ (ถ่ัวลิสงต้มเกลือ)
380 เยน

เอดะมาเมะ (ถ่ัวแระญ่ีปุ่นต้ม)
350 เยน

โฮตารุอิกะโอกิสึเกะ (ปลาหมึกโฮตารุดอง) 500 เยน อิบุริกั๊กโคะ โนะ คุรีมุชีซุ อาเอะ
(หัวไชเท้าดองคลุกครีมชีส) 500 เยน

สึบุวาซาบิสึเกะ (หอยสึบุวาซาบิดอง)
350 เยน

กิมจิ
350 เยน

สึเกะโมโนะโมริอาวาเสะ (ผักดองรวม)
380 เยน

คุริยามะซันโตฟุ โนะ ฮิยะยักโกะ (เต้าหู้เย็น)
400 เยน

ทาตาขิโมโระคิว (แตงกวา เต้าเจ้ียว)
400 เยน

ทาตาขิอุเมะคิว (แตงกวา บ๊วยดอง)
350 เยน

อิกะชิโอะคาระ (ปลาหมึกดอง)
400 เยน

ทาโกะวาซา (หมึกยักษ์วาซาบิ)
450 เยน

ชันจะ (ปลาคลุกพริกเกาหลี)
450 เยน

ฮะวาซาบิสึเกะ (ใบวาซาบิดอง)
450 เยน

อิโมะบาต้า (มันย่างเนย ปลาหมึกดอง)
450 เยน

อาเกะนัตโต (ถ่ัวนัตโตทอด)
450 เยน



ซาชิมิ SASHIMI

ซาชิมิ 3 อย่าง  980 เยน

เน่ืองจากหน้าซาชิมิรวมจะเปล่ียนไปทุกวัน ดังน้ันกรุณาตรวจสอบท่ีกระดานดำภายในร้านหรือสอบถามพนักงานก่อนส่ังอาหารด้วยครับ

อาหารจานไข่EGG

เทะยากิ ทามาโงะ ยากิ (ไข่ม้วน) 550 เยน 

พุเรนชีซุ (ชีส) 

เมนไทโกะชีซุ (ชีสผสมไข่ปลาเมนไทโกะ) 

ทูนะชีซุ (ชีสทูน่า)

นัตโตชีซุ (ชีสถ่ัวนัตโต)

โอมุเร็ทสึ (ไข่ออมเล็ต) 550 เยน -

สลัดSALAD

ซารุมง โนะ คารุปัจจิโอะ (แซลมอน คาปาร์โช่)　700 เยน

550 เยน -

580 เยน -

580 เยน -

580 เยน -

โตฟุซาราดะ (สลัดเต้าหู้)   650 เยน

Half (จานเล็ก) 450 เยน

ทูนะ โตะ โอนิโอน (ทูน่ากับหัวหอม) 650 เยน

Half (จานเล็ก) 450 เยน

โตมาโตะ โตะ โมสสึอะเรร่า 
(มะเขือเทศกับมอซซาเรลลาชีส) 650 เยน
Half (จานเล็ก) 450 เยน

ซีซาซาราดะ (สลัดซีซ่า) 650 เยน
Half (จานเล็ก) 450 เยน

ราเมงซาราดะ (สลัดราเมง) 680 เยน

Half (จานเล็ก) 450 เยน

ทาโกะ โนะ คารุปัจจิโอะ (หมึกยักษ์ คาปาร์โช่)
                               680 เยน

ทาโกะบุสึซาชิ (หนวดปลาหมึกดิบ)
550 เยน



ของทอดFRIED

โปเตโตะ ฟุไร (มันฝรั่งทอด) 580 เยน นาไงอิโมะ สุติ้กขุ ฟุไร (มันนาไงอิโมะทอด) 550 เยน 

ชิโอะ ซังงิ (ไก่ทอดรสเกลือ) 580 เยน 

คามันเบรุ ชีซุ อาเกะ (กามองแบร์ชีสทอด) 450 เยน โทริเกียวซะ (เกี๊ยวซ่าไก่) 550 เยน 

นันโคสึคาราอาเกะ (เอ็นไก่ทอด) 550 เยน ชิกินนันบัน (ไก่ทอดจิ้มทาร์ทาร์ซอส) 750 เยน 



ของหวาน
ไอศครีม ก้อนละ 380 เยน

ข้าวปั้น
rice ball

ข้าวปั้นย่าง
grilled rice ball

ข้าว

ข้าวราดน้ำชา
rice in broth

น้ำซุปชั้นยอดจากวัตถุดิบในทะเลที่เราพิถีพิถันทำขึ้นมาทุกวัน! เชิญลิ้มลองได้เลยครับ !

ข้าวหน้าต่างๆ
bowl of rice

ข้าวราดที่เสริฟด้วยเนื้อไก่และลูกชิ้นย่างด้วยเตาถ่า
นที่ทางร้านแสนภูมิใจพร้อมด้วยซอสลับสูตรเฉพาะ

DESERT

RICE

●ข้าวท่ีคัดสรรมาอย่างดี●

นาไงอิโมะ สุติ้กขุ ฟุไร (มันนาไงอิโมะทอด) 550 เยน 

อุเมะฉะสึเกะ (ข้าวราดน้ำชาหน้าบ๊วย)
550 เยน 

ชะเกะฉะสึเกะ (ข้าวราดน้ำชาหน้าปลาแซลมอน)
550 เยน 

วาซาบิฉะสึเกะ (ข้าวราดน้ำชาหน้าวาซาบิ)
550 เยน 

ชิโอะคาระฉะสึเกะ (ข้าวราดน้ำชาหน้าปลาหมึกดอง)
550 เยน 

โทริฉะสึเกะ (ข้าวราดหน้าไก่)
550 เยน 

สึคุเนะฉะสึเกะ (ข้าวราดน้ำชาหน้าลูกชิ้น)
550 เยน 

ยากิโทริด้ง (ข้าวหน้าไก่ย่าง) 580 เยน สึคุเนะด้ง (ข้าวหน้าลูกชิ้น) 600 เยน 

วานิลลา ช็อคโกแลต ชามัทฉะ

มาโยโอกะก่ะ (ปลาแห้งผสมมายองเนส),เมนไทโกะ(ไข่ปลาเมนไทโกะ),
ทานุกิ(ข้าวคลุกเทงคะสุ(ลูกแป้งทอดกรอบ) ปรุงรสด้วยซี่อิ้ว) 
                                                      ก้อนละ 250 เยน

อุเมะ(บ๊วย), ชะเกะ(แซลมอน),วาซาบิ,โอกะก่ะ (ปลาแห้ง)
ก้อนละ 230 เยน

เราใช้ข้าวนานาสึโบชิ (ข้าวฮอกไกโด) 
ที่คุณอาราอิปลูกในเมืองนางานูมะ!
ซึ่งเป็นข้าวขึ้นชื่อของฮอกไกโดที่มีความน่าหลงไหล,
เหนียวหนึบ,เนื้อแน่นและรสหอมหวาน

ชีซุโอกะก่ะ (ปลาแห้งผสมชีส), คารามิโสะ (เต้าเจี้ยวเผ็ด)
ก้อนละ 250 เยน

* เพิ่มป็อปปิ้งเนย + 20 เยน/ชิ้น



3-18 ต.ชิมิซุ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด รหัสไปรษณีย ์066-0041 
โทรศัพท์ : 0123-42-0010

เวลาเปิดให้บริการ
17.30 น. - 24.00 น. [อา - พฤ]
ลาสท์ออเดอร์อาหาร 23.00 น.
ลาสท์ออเดอร์เครื่องดื่ม 23.30 น.

17.30 น. - 26.00 น. [ศ,ส]
ลาสท์ออเดอร์อาหาร 25.00 น.
ลาสท์ออเดอร์เครื่องดื่ม 25.00 น.

★เมนูแนะนำวันนี★้
เราขอนำเสนอเมนูแนะนำในวันนี้!

กรุณาเข้ามาดูที่กระดานดำข้างในร้านให้ได้นะครับ!

ยูเมยะ
ยากิโทริ อิซากายะ


