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Kích thước: 73.08 MB Phiên bản: 1.9 cho Android Cập nhật trên: 16/11/2019 Để mở khóa phiên bản đầy đủ Mở khóa phiên bản đầy đủBạn là một bậc thầy thực sự! Chuẩn bị sushi của riêng bạn với daisy chồn hôi! Ứng dụng này được thiết kế để cung cấp cho trẻ em cơ hội để có được sáng tạo với
trang trí sushi ban đầu của họ. Phục vụ người dân đảo đậu phụ sushi ngon của họ, bí ẩn hay không thể! Điều gì về sushi đó là hoàn toàn độc đáo và được phục vụ cho khách hàng yêu thích của bạn? Mùa với một tấn wasabi hoặc rắc sô cô la và gấu gummy cho người yêu ngọt ngào. Oh! Bạn có thể
chuẩn bị tất cả các loại sushi cho sushi của bạn và thử khách mạo hiểm của bạn! Tiện lợi - Khách hàng được đặt theo thứ tự sushi. Bạn không cần phải đi theo họ. Họ yêu bạn và sẽ đánh giá cao tất cả mọi thứ bạn làm. - Có thể làm cho hàng trăm nigiri khác nhau, cuộn và súng sushi trong 3 nhà bếp
khác nhau. - Sự tươi mát rất quan trọng trong bữa ăn nigiri. Vì vậy, bạn bắt cá đầu tiên trong hồ cá, sau đó cắt nó và đặt nó trên gạo. Nếu bạn dũng cảm và muốn ngăn xếp cá và wasabi. - Kéo bazooka vào bếp bánh mì và phun nó trên giường gạo, đổ đầy sushi. Bạn có thể siêu béo hoặc siêu mỏng như
bạn muốn.- Ăn cá, thịt, kẹo và bỏng ngô tại Gunken Kitchen như bạn muốn. Bạn cũng có thể chụp ảnh và sử dụng chúng như một lớp phủ sushi. - Bây giờ hãy để khách ăn sáng tạo của bạn. Vui mừng trong câu trả lời của bạn! - Không có quy tắc nào trong quán sushi này. Hãy dũng cảm, ngu ngốc và
độc đáo! Không tiết lộ từ bên thứ ba. Đảm bảo một môi trường an toàn. Một đứa trẻ không thích chơi với thức ăn sao? Chúng tôi hy vọng sẽ trang trí sushi của riêng bạn trong một môi trường vui vẻ sẽ giúp họ phát triển trí tưởng tượng của họ. Itadakimasu! Nếu bạn đang tìm kiếm các ứng dụng tốt nhất /
trò chơi giáo dục, sau đó TO-FU Oh! SUSHI Mod Apk 1.9 là ứng dụng / trò chơi tốt nhất cho bạn. Phiên bản mới nhất của APK TO-FU Oh! SUSHI Mod Apk 1.9 là 1.9. Tải xuống và cài đặt miễn phí có sẵn cho tất cả các thiết bị Android hỗ trợ phiên bản 4.1 trở lên. Để cài đặt dễ dàng và phiên bản đang
chạy TO-FU Oh! SUSHI Mod Apk 1.9 trên điện thoại Android, bạn cần 73.08MB dung lượng đĩa trống. Người dùng có thể dễ dàng truy cập APK bằng cách nhấp vào nút tải xuống được đề cập trong bài viết này. Cài đặt tất cả các tệp APK Android miễn phí chỉ với một cú nhấp chuột và chúng sẽ được
cập nhật mãi mãi. Khi APKInk được cài đặt, bạn không phải lo lắng nữa. Chúng tôi thực hiện kiểm tra bảo mật bổ sung để đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng đều được kiểm tra vi-rút và thiết bị Android của bạn luôn an toàn. TO-FU Oh! SUSHI Mod Apk: TO-FU Oh! SUSHI Bạn là bậc thầy sushi thực sự!
Chuẩn bị sushi thú vị của riêng bạn với Daizu chồn hôi! Ứng dụng này được thiết kế để cho phép trẻ em được sáng tạo trong việc trang trí sushi ban đầu của họ. Phục vụ sushi ngon, bí ẩn hoặc không thể của bạn cho người dân đảo Đậu phụ! Làm thế nào về c ... xem thêm trang 2 2.3 01.08.2018 Trang
3 2.3 01.08.2018 Bạn là bậc thầy sushi thực sự! Thưởng thức sushi của riêng bạn với daizu chồn hôi! Ứng dụng này được thiết kế để cho phép để được sáng tạo trong trang trí sushi ban đầu của họ. Phục vụ sushi ngon của bạn, bí ẩn, nếu không phải là không thể, cho cư dân của đảo Đậu phụ! Gia vị
nó lên với tấn wasabi hoặc thậm chí rắc sô cô la và gấu gummy cho những người yêu thích kẹo. Bạn có thể đặt sushi nhưng bạn sẽ không phải làm theo nó. Họ yêu bạn và sẽ đánh giá cao những gì bạn làm. Có thể làm cho hàng trăm Nigiri khác nhau, Rolls và Gunkan sushi trong 3 nhà bếp chuyên
ngành. Trong ẩm thực Nigiri, sự tươi mát là chìa khóa. Vì vậy, bạn bắt đầu đánh bắt cá trong hồ cá, sau đó cắt nó và đặt nó trên đầu trang của gạo. Được in đậm và ngăn xếp cá và wasabi nếu bạn muốn. Trong nhà bếp cuộn, kéo trên bazooka trang trí và phun các lớp trên bề mặt sushi trên giường gạo.
Bạn có thể đi siêu chất béo siêu nạc, như bạn muốn. Trong ẩm thực Gunkan, có tới càng nhiều cá, thịt, kẹo và bỏng ngô theo ý muốn. Bạn thậm chí có thể chụp ảnh và sử dụng chúng như sushi topping, quá. Chơi ở bất kỳ cấp độ nào trong To-Fu Oh! Sushi nhờ trò chơi này unlock mod hoàn chỉnh
Không có thời gian để mất bây giờ bởi vì bạn có rất nhiều khách để phục vụ. Bắt đầu làm một bữa ăn sẽ làm hài lòng mỗi khách trong nhà hàng riêng của bạn. Làm cho tất cả các bữa ăn không phải là dễ dàng, nhưng khi bạn thực hiện các bữa ăn hoàn hảo, bạn vượt qua nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ cung
cấp cho bạn một phần thưởng có thể giúp bạn sau này trong trò chơi. Nếu bạn muốn chơi các cấp độ tốt nhất và khó khăn nhất, hãy thử trò chơi Unlock Mod hoàn chỉnh này mở khóa mọi thứ cho bạn. Ảnh chụp màn hình: Trailer: Download To-Fu Oh! Sushi - Full Game Unlock Mod Apk Download APK
Bạn không được giải trí bởi TO FU Oh SUSHI 2.6 MOD (Unlocked) 2021 Apk? Vì vậy, có lẽ đã đến lúc theo dõi các ứng dụng khác trên web có một chút đơn điệu trong việc tạo nội dung nhưng có khả năng tìm thấy bất cứ điều gì và mọi người nói chuyện. Như thể chúng ta đang nói về một ứng dụng
như Dr Panda Town Collection 19.4.55 MOD (Unlocked), Programming Hub Learn to code 5.0.26 B212 Unlocked, English Grammar Master 4.0.8 Mod Ads-Free, Classra 5.6 Paid, English Irregular Verbs PRO 4.2.0, . Nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi phong cách để chơi trên điện thoại của mình, FU
Oh SUSHI 2.6 MOD (Unlocked) 2021 Apk là một trò chơi không thể bỏ qua. Cộng đồng game thủ trên toàn thế giới đã đánh giá đây là phiên bản tốt nhất của FU Oh SUSHI 2.6 MOD (Unlocked) 2021 Apk cho điện thoại, mặc dù sự thật là TO FU Oh SUSHI 2.6 MOD (Unlocked) 2021 Apk không thể so
sánh với các Trò chơi khác. Tại FU Oh SUSHI 2.6 MOD (Unlocked) 2021 Apk vừa ra mắt và đã trở nên phổ biến trong chốc lát. Nó có đánh giá tích cực là 4,5 trên 5 sao trong Cửa hàng Google Play. Ứng dụng này là một APK nhẹ. Vì vậy, đừng lo lắng về không gian. Ứng dụng này đã được BỞI SMART
EDUCATION, LTD. và cung cấp cho người dùng Android trên toàn thế giới để đọc nội dung yêu thích của họ ở một nơi miễn phí. Tải về trò chơi Apk Mod Premium miễn phí với các tính năng mới mà không phải trả tiền cho họ! ApkDevil là một trang web nơi bạn có thể tải về tất cả các loại trò chơi và
ứng dụng apk mod hoàn toàn miễn phí Android cho. C có thể sử dụng Google Play, nh-ng mion. TO-FU Oh! SUSHI - khả năng đẹp và phong phú của trò chơi dự án nhập vai tương tác, sẽ thú vị cho trẻ em và người lớn không muốn abstruse dành thời gian của họ. Người chơi sẽ trở thành đầu bếp tại
nhà hàng sushi và không chỉ có thể tìm hiểu làm thế nào để nấu ăn công thức nấu ăn cổ điển, mà còn thử nghiệm. Điều quan trọng là không lạm dụng nó, và sau đó khách hàng có thể vẫn không hài lòng với khám phá táo bạo của bạn. Hỗ trợ Android (4.1 trở lên) Ice Cream Sandwich (4.0 - 4.0.4), Jelly
Bean (4.1 - 4.3.1), KitKat (4.4 - 4.4.4),Lollipop (5.4)) 5.1.1), Marshmallow (6.0 - 6.0.1), Nougat (7.0 - 7.1.1), Oreo (8.0-8.1), Pie (9.0) TO-FU Oh! - 'O.R.' Nó sẽ không xảy ra đâu. Вам предстоит обслуживать ваших посетителей так, что бы они остались довольны и захотели посетить ваше
заведение еще раз. Вам так же будет предоставлено обучение, и все необходимые материалы, которые сделают вашу работу проще. проще.
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