
⌂ 静岡県富士市富士町6-12 
⌂ 6-12,Fuji-cho,Fuji-shi, Shizuoka-ken 
☎0545-62-6558 

◆富士市 Fuji-shi 

⌂ 静岡県静岡市葵区両替町2-3-1 
⌂2-3-1,Ryougae-cho,Aoi-ku, 
                             Shizuoka-shi,Shizuoka-ken 
☎054-251-0055 

てんくう富士駅前店 
TEN-KUU Fuji Ekimae 

◆静岡市 Shizuoka-shi 
てんくう静岡両替町店 
TEN-KUU Shizuoka Ryougae-cho 

Click! 

Click! 

Google 
maps 

https://goo.gl/maps/qVDLY 

Google 
maps 

https://goo.gl/maps/cocHo 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%8F%E3%81%86+%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E6%9C%89%E6%A5%BD%E8%A1%97%E5%BA%97/@34.7073432,137.7297563,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601ade7b524710c9:0xb20df5fdbd1b331c
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92416-0915+%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B8%82%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E7%94%BA%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@35.1552284,138.6404745,16z/data=!4m2!3m1!1s0x601a2b4e04cb22f9:0x75b056b11c3d756e
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92420-0032+%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%B8%82%E8%91%B5%E5%8C%BA%E4%B8%A1%E6%9B%BF%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.9734011,138.3824569,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601a49f58a8a2e97:0xe285ac9abbf0d4e1?hl=ja


⌂ 静岡県静岡市葵区紺屋町12-6 
⌂12-6,Kouya-machi,Aoi-ku, 
                                 Shizuoka-shi,Shizuoka-ken 
☎054-272-1639 

◆静岡市 Shizuoka-shi 
てんくう静岡紺屋町店 
TEN-KUU Shizuoka Kouya-machi 

◆藤枝市 Fujieda-shi 

⌂ 静岡県藤枝市田沼1-2-16 
⌂1-2-16,Tanuma,Fujieda-shi,Shizuoka-ken 
☎0545-636-0567 

てんくう藤枝駅南店 
TEN-KUU Fujieda Ekinan 

⌂ 静岡県浜松市中区田町316-30 
⌂316-30,Ta-machi,Naka-ku, 
                       Hamamatsu-shi,Shizuoka-ken 
☎053-453-7675 

◆浜松市 Hamamatsu-shi 

てんくう浜松有楽街店 
TEN-KUU Hamamatsu Yuurakugai 

◆豊橋市 Toyohashi-shi 

⌂ 愛知県豊橋市松葉町1-48-1 
⌂1-48-1,Matuba-cho,Toyohashi-shi,Aichi-ken 
☎0532-52-5255 

てんくう豊橋駅前店 
TEN-KUU Toyohashi Ekimae 

⌂ 静岡県浜松市中区田町329-12 
⌂329-12,Ta-machi,Naka-ku, 
                        Hamamatsu-shi,Shizuoka-ken 
☎053-458-7618 

てんくう浜松第一通り店 
TEN-KUU Hamamatsu Daiichidori 

⌂ 静岡県浜松市中区鍛冶町135-1 
⌂135-1,Kaji-machi,Naka-ku, 
                             Hamamatsu-shi,Shizuoka-ken 
☎053-457-6444 

てんくう浜松モール街店 
TEN-KUU Hamamatsu Morugai 
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Google 
maps 

https://goo.gl/maps/jWK3w 

https://goo.gl/maps/AeDl3 

https://goo.gl/maps/nQzfp 

https://goo.gl/maps/qUPRA 

http://goo.gl/maps/T948R 

https://goo.gl/maps/BX5iG 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92420-0852+%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%B8%82%E8%91%B5%E5%8C%BA%E7%B4%BA%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%96+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%AB%E7%B4%BA%E5%B1%8B%E7%94%BA/@34.9724784,138.3843198,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601a49f67a88317f:0xc0b06881ff5f931d?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92426-0061+%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E8%97%A4%E6%9E%9D%E5%B8%82%E7%94%B0%E6%B2%BC%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%96/@34.8486523,138.2538121,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601a4ff662d7e96f:0x9114eddad32be860?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92440-0897+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82%E6%9D%BE%E8%91%89%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7647415,137.3843864,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x6004d209468ffee7:0x87525fc07a848ba6
https://www.google.com/maps?cid=5826220599207762673&hl=ja&gl=jp
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92430-0944+%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%93%EF%BC%92%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92/@34.7071738,137.7316284,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601ade7b1fecaa05:0x51c88a90c65a0e65?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%BF%83%E5%8E%A8%E6%88%BF+%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%8F%E3%81%86/@34.7073432,137.7297563,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601ade7b524710c9:0xb20df5fdbd1b331c


"เราใหบ้รกิาร "Otoshi" ส าหรบัลกูคา้ทุกท่าน

"Otoshi" เป็นอาหารเรยีกน ้ายอ่ยของ Izakaya มนัคา่ใชจ่้าย

 300 yen (including tax)

ขอบคณุส าหรบัความเขา้ใจของคณุ

เพลดิเพลนิกบัอาหารของคณุ!"



Course Menu 
หลกัสตูรการอบรม Otoku หลกัสตูรการอบรม Jonetsu หลกัสตูรการอบรม Shunsai

ราคา 1480 yen ราคา 2,000 yen ราคา 2,500 yen

หลกัสตูรการอบรม Magokoro หลกัสตูรการอบรม Tensei หลกัสตูรการอบรม Shikou

ราคา 3,000 yen ราคา 3,500 yen ราคา 4,500 yen

สลดัเพือ่สขุภาพ ไกท่อด Carpaccio

ไกท่อด หมูน ึง่ ไกท่อด

แครกเกอรก์ุง้ สลดัเพือ่สขุภาพ เหลา้ส าหรบัเจรญิอาหาร

แอนโชวีแ่ละขา้ว แอนโชวีแ่ละขา้ว หมอ้ไก่

ของผสม

หมูน ึง่ ไขเ่จยีว หมูน ึง่

ไขเ่จยีว ปลาเคีย่ว ไขเ่จยีว

ไกท่อด ไกท่อด จานซาซมิสิารพนั

หมูน ึง่ หมูน ึง่ ไกท่อด

เหลา้ส าหรบัเจรญิอาหาร เหลา้ส าหรบัเจรญิอาหาร เหลา้ส าหรบัเจรญิอาหาร

Carpaccio Carpaccio สลดัเพือ่สขุภาพ

หมอ้ไก่ เนือ้ยา่ง เนือ้ยา่ง

ของผสม หมอ้อาหารทะเล หมอ้สกุ ี้

ไขเ่จยีว ไขเ่จยีว หมูน ึง่

เนือ้เป็ดรมควนั ซาซมิปิลาท ู(หมกั) ไขเ่จยีว

ของผสม กว๋ยเตีย๋วขา้วสาลี



❑osusume ❑แนะน า

Dashimaki 

ไขเ่จยีว

Maguro 
saikoro 

Ikagimo Karaage 

842 yen 
(Includhing tax) 

สเต็กปลาทนูา่ของลกูเตา๋

626 yen 
(Includhing tax) 

734 yen 
(Includhing tax) 

842 yen 
(Includhing tax) 

กบัรซิอตโตส้ตตูบัปลาหมกึ ไกท่อด

10 pieces 

If you leave soup ,  
we make risotto using that.  

Please put soy 
sauce on  this dish. 

cheese ชสี
sirasu whitebait

nori สาหรา่ยทะเล
mentaiko ปลาไขข่องปลา

teriyaki เทอรยิากิ
wasabi วาซาบิ

garlic กระเทยีมและซอสถ่ัวเหลอืง
ponzu ซอสพอนซึ

amakara หวานและซอสเผ็ด
siokosyo เกลอืพรกิไทย

otya เกลอืและชา
yu-rinnti- สไตลจ์นี



❑nabe หมอ้❑

syabusyabu 1 เสริฟ์หมชูาบชูาบู 950
yen

(including tax)

2 เสริฟ์กวา่สามารถสั่งซือ้ได ้

tori nabe หมอ้ไก ่ 1 เสริฟ์ 1058
yen

(including tax)

2 เสริฟ์กวา่สามารถสั่งซือ้ได ้

kaisen nabe หมอ้อาหารทะเล 1 เสริฟ์ 1274
yen

(including tax)

2 เสริฟ์กวา่สามารถสั่งซือ้ได ้

sukiyaki nabe หมอ้สกุี ้ 1 เสริฟ์ 1598
yen

(including tax)

2 เสริฟ์กวา่สามารถสั่งซือ้ได ้

zosui setto ชดุขา้วตม้ 324
yen

(including tax)

udon setto อดุรธานีชดุ 324
yen

(including tax)

No
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❑sashimi ❑อาหารปลาซาชมิสิด

sasimori siawase แผน่เสยีงซาชมิ ิ (2 คน) 950
yen

(including tax)

sasimori jonetu แผน่เสยีงซาชมิ ิ (4 คน) 1598
yen

(including tax)

sasimi maguro ซาชมิปิลาทนู่า 734
yen

(including tax)

sasimi samon ปลาแซลมอนซาชมิิ 518
yen

(including tax)

sasimi yariika ซาชมิปิลาหมกึ 518
yen

(including tax)

katuo tataki โบนโิตซาชมิิ 626
yen

(including tax)

salmon carpaccio Carpaccio ของปลาแซลมอน 734
yen

(including tax)

katuo carpaccio Carpaccio ของโบนโิต 734
yen

(including tax)

maguro agoniku ปลาทนู่ายา่งเตาอบ 842
yen

(including tax)

simesaba ซาซมิปิลาท ู (น ้าสม้สายช)ู 626
yen

(including tax)

❑agemono ❑ทอด
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anago tenpura ตเูทมปรุะปลาไหล 518
yen

(including tax)

kisu tenpura garfish ของเทมปรุะ 518
yen

(including tax)

jagabata มนัฝร่ังและเนย 410
yen

(including tax)

hamukatu บนิสตแ์ฮม 518
yen

(including tax)

iwasikaraage ปลาซารด์นีทอด 302
yen

(including tax)

nankotu karaage กระดกูออ่นทอดไก่ 410
yen

(including tax)

tako karaage ปลาหมกึทอด 518
yen

(including tax)

friedpotato มนัฝร่ังทอด 518
yen

(including tax)

kusiage คชุอิาเกะคละ 626
yen

(including tax)

kakifurai บนิหอยนางรม 626
yen

(including tax)

❑toriaezu เมนคูวามเร็ว❑

tyamame สเีขยีวถ่ัวเหลอืง 410
yen

(including tax)

No
Photo

No

Photo

No
Photo

No

Photo



rakkasei ถ่ัวลสิง 302
yen

(including tax)

takowasa ปลาหมกึยักษ์และวาซาบิ 410
yen

(including tax)

tukemono แตงกวาดอง 410
yen

(including tax)

tomatoslice ฝานมะเขอืเทศ 410
yen

(including tax)

syuto เค็มโบนโิต 518
yen

(including tax)

sirasu orosi หวัไชเทา้ Shirasu 410
yen

(including tax)

cheese siokara เค็มครมีชสีโบนโิต 518
yen

(including tax)

cheese konbu ครมีสาหรา่ยทะเลเกลอืชสี 518
yen

(including tax)

cheese pepako ครมีชสีพรกิไทยด า 518
yen

(including tax)

cheese amako ครมีน ้าเชือ่มเมเป้ิลชสี 518
yen

(including tax)

cracker ตดิตอ่แทนขา้วเกรยีบ 108
yen

(including tax)

sisyamo Shishamo 410
yen

(including tax)
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eihire ครบีปลากระเบน 518
yen

(including tax)

mozuku สาหรา่ยหมกั 302
yen

(including tax)

hotaruika ซอสถ่ัวเหลอืงของปลาหมกึ 410
yen

(including tax)

kimuti กมิจิ 302
yen

(including tax)

ebisen แครกเกอรก์ุง้ 302
yen

(including tax)

❑salad สลดั❑

daikon salad สลัดหวัไชเทา้กบัน ้าสลัดวาซาบิ 626
yen

(including tax)

tomato sirasu มะเขอืเทศและสลัดสลิา 518
yen

(including tax)

Caesarsalad ซซีารส์ลัด 734
yen

(including tax)

mushroomsalad สลัดเห็ด 626
yen

(including tax)

potatosalad สลัดมนัฝร่ังและปลาแซลมอน 518
yen

(including tax)

cabbage กะหล า่ปลแีละเกลอืรวมทัง้การตกแตง่ 302
yen

(including tax)
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❑ippin ❑อาหารความคดิสรา้งสรรค ์

gyouza เกี๊ยว 518
yen

(including tax)

niratidimi แพนเคก้เกาหลี 518
yen

(including tax)

takoyaki ปลาหมกึยา่ง 518
yen

(including tax)

oden Oden 734
yen

(including tax)

asarisakamusi หอยนึง่ 626
yen

(including tax)

murugai หอยแมลงภูน่ึง่ 626
yen

(including tax)

ebi ahijo น ้ามนักุง้ตม้ผักชนดิหนึง่ 734
yen

(including tax)

bekon&mushroom ahijo น ้ามนัเบคอนเห็ดตม้ 734
yen

(including tax)

mushroom obunyaki เห็ดอบ 626
yen

(including tax)

bagetto เหลีย่ม 108
yen

(including tax)

sirasu pizza Shirasu พซิซา่ 626
yen

(including tax)
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mushroompizza เห็ดพซิซา่ 626
yen

(including tax)

❑niku ❑จานเนือ้

karubi วากวิยา่งคาลวหีนิ 1598
yen

(including tax)

roastbeef เนื้อยา่ง 842
yen

(including tax)

tontoro หมยูา่ง 626
yen

(including tax)

basasi มา้ซาซมิิ 842
yen

(including tax)

sausage ไสก้รอก 518
yen

(including tax)

becon เบคอนยา่ง 518
yen

(including tax)

bonjiri ไกเ่นื้อไกต่ดู 518
yen

(including tax)

❑teppan ❑อาหารจานเหล็ก

tonpei กะหล า่ปลหีมอูบไข่ 626
yen

(including tax)

hotate เนยหอยเชลล์ 626
yen

(including tax)
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ebimayo มายองเนสบรอกโคลกีุง้ยา่ง 626
yen

(including tax)

nagaimo อกีตอ่ไปเนยซอสถ่ัวเหลอืงยา่ง 626
yen

(including tax)

tukune Tsukune 518
yen

(including tax)

❑ｓｉｍｅ ❑ขา้วและกว๋ยเตีย๋ว

umetyaduke ขา้วและน ้าซปุลกูพลัม 518
yen

(including tax)

norityaduke ขา้วและน ้าซปุสมีว่งออ่น 518
yen

(including tax)

yakionityaduke ลกูขา้วยา่งและน ้าซปุ 518
yen

(including tax)

onigiri syake ขา้วปลาแซลมอนลกู 302
yen

(including tax)

onigiri konbu ขา้วสาหรา่ยลกู 302
yen

(including tax)

onigiri ume ลกูพลัมขา้ว 302
yen

(including tax)

zarusoba บคัวที 518
yen

(including tax)

tamago gohan ไขแ่ละขา้ว 410
yen

(including tax)
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sirasu gohan Shirasu และขา้ว 626
yen

(including tax)

misosiru ซปุมโิสะ 194
yen

(including tax)

udon กว๋ยเตีย๋วขา้วสาลี 518
yen

(including tax)

yakudon ทีม่าอดุรยา่ง 626
yen

(including tax)

gapao raisu ขา้ว Gapao 734
yen

(including tax)

gapao udon Gapao อดุรธานี 734
yen

(including tax)

ramen กว๋ยเตีย๋ว TONKOTU 626
yen

(including tax)

uni tyahan ขา้ว Sea Urchin ยา่ง 950
yen

(including tax)

❑sweets ❑สวที

gatosyokora Gateau Chocolat 626
yen

(including tax)

caramel pancake แพนเคก้คาราเมล 626
yen

(including tax)

katarana ครมี brulee 302
yen

(including tax)
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yuzu sherbet เชอรเ์บทมะนาว 410
yen

(including tax)

vanillaice ไอศกรมีวนลิา 302
yen

(including tax)

unagi imo บนิมนัเทศ 518
yen

(including tax)

mattya pancake แพนเคก้มทัฉะ 626
yen

(including tax)

ann nin dohu เยลลีอ่ลัมอนด์ 302
yen

(including tax)
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