ראשונות קרות

פסיפס ים
טרטר טונה צהובת סנפיר וסלמון ,פרי עונתי ,עשבי תיבול ,צ'ילי יבש ,שמן זית ויוזו
-62טורו סאקה
טורו סלמון )החלק השומני ביותר בדג( ,אטריות שעועית ,סויה ,יוזו ,צ'ילי חריף ובזיליקום
-64סום טאם
פפאיה בוסרית ,צ'ילי חריף ,עגבניות שרי ,שעועית ירוקה ובוטנים
במאן פאלה ,ליים וסוכר דקלים
-46סום טאם פאק
סלט פפאיה בוסרית ,צ'ילי חריף ,גזר ,עגבניות שרי ,חסה ,קולורבי ,מלפפון ,בזיליקום ,נענע ,כוסברה
ובוטנים במאן פאלה ,ליים וסוכר דקלים
-46אצות וואקמה
סלט איטריות שעועית ובצל סגול )מומלץ להוסיף טרטר דג (₪ 15
-42סינטה כבושה
על סלט ירקות שורש ,חומץ אורז ומירין
-58צ'יקן טי
עוף קר קצוץ שנחלט בתה ירוק ,כוסברה ,נענע ,צ'ילי חריף ,בוטנים
שמן שומשום ,ליים ויוזו
-52פואן קווה
חסה רומית ,בזיליקום ,נענע ,כוסברה ,צנונית ,בצל ,סגול ובוטנים
-48-

ראשונוות חמות
אגרול ירקות  /פרגית
כרוב ,גזר ,איטריות שעועית ורוטב צ'ילי שזיפים
-42יקי טורי
שיפודי פרגית במרינדה ,חמאת בוטנים ,קוקוס קלוי ובוטנים
-55גיו  /טורי גיוזה
כיסונים עבודת יד במילוי פרגית  /אסאדו מאודים לצד רוטב פונזו
-52צ'יקורה

קציצות דגים מטוגנות ,עשבי תיבול ,בוטנים ,קארי ירוק,
נאם פלה וסלסה תאילנדית
-48נו יאנג רו פאד
נתח בשר בקר בגריל ,נענע ,בזיליקום ,סלרי ,ליים,
סוכר דקלים וצ'ילי חריף
-58באן שיאו
פנקייקים ויאטנמיים עם ברווז מיובש וסלט מלפפונים ,ג'ינג'ר ,כוסברה ונענע
בסויה מתוקה ,ליים ושמן שומשום
-58עוף פופקורן
נתחי עוף מצופים בפנקו וטמפורה ומטוגנים בשמן עמוק ,רוטב צ'ילי שזיפים
-60-

צירים עמוקים ,מרקים ותבשילים

אגדשי טופו
טופו בטמפורה מטוגן ,ציר דאשי ,סויה ,מירין ,צנונית ובצל ירוק
-38טום יאם
עגבניות שרי ,למון גראס ,ג'ינג'ר ,כפיר ליים ,גלנגל,
צ'ילי חריף ,פטריות,שמפיניון ,כוסברה וקוביות דג לברק
)ניתן להחליף את דג הלברק בטופו בטמפורה מטוגן(
-64טורי ראמן
ציר עוף ,פטריות שיטאקה ואצות קומבו עם איטריות ראמן,
נצרי במבוק ,ג'ינג'ר ,ביצה רכה ,שומשום לבן ,אצות נורי ,קאנפיו ,אושינקו ושיפוד פרגית במרינדה של
שומן אווז וסויה צלוי בגריל
-68קאנג פאד
תבשיל חלב קוקוס בקארי אדום ,גזר ,קולורבי ,כוסברה ,בזיליקום ,למון גראס
גלנגל ,כפיר ליים ,ונצרי במבוק לצד אורז יסמין מאודה
טופו  /עוף  /בקר  /דג לברק
-78-

באו באו

)המחיר הינו לשתי יחידות ,ניתן לבקש גם יחידה אחת(
באו פקין
לחמנייה מאודה עם ברווז פקין ,איולי צ'יפוטלה,
כוסברה וצ'ילי חריף
-56באו אסאדו
לחמנייה מאודה עם אסאדו במרינדה יפנית ,איולי צ'יפוטלה,
כוסברה וצ'ילי חריף
-56באו צ'יקורה
לחמנייה מאודה עם קציצת דג בקארי ירוק מטוגנת איולי צ'יפוטלה,
כוסברה ,צ'ילי חריף וסלסה תאילנדית
-56-

באו בורגר
לחמנייה מאודה עם קציצת בקר ושומן אווז ,איולי צ'יפוטלה,
כוסברה וצ'ילי חריף
-56-

ווקים ולהבות חזקות

פאד פאק
ברוקולי ,שעועית תאילנדית )בעונה( ,מנגולד,
פאק צ'וי וקייל ברוטב פטריות שיטאקה ושום לצד אורז דביק
-74פאד תאי
אטריות אורז בתמרהינדי ,רוטב פטריות ,ליים וסוכר דקלים עם נבטים סינים,
בצל לבן וירוק ובוטנים
טופו  /עוף  /בקר
-72ספייסי סינטה
נתח בשר צלוי בגריל מונח על אטריות ביצים ברוטב פטריות שיטאקה עם ברוקולי,
פטריות שמפיניון ,שעועית ירוקה ותערובת עלים ארומטיים בליים
-84גרין תאי
אטריות ביצים בחלב קוקוס וקארי ירוק עם שעועית ירוקה ,ברוקולי ומנגולד
טופו  /עוף  /בקר
-74פאד קפאו
בשר טחון עם מחית פלפל צ'יפוטלה וביצת עין על אורז מוקפץ עם ירקות
ותערובת תבלינים סינים
-78פאד קפאו פלה
דג לברק קצוץ ,נאם פלה ,סויה בהירה ,שום ,בזיליקום ,צ'ילי וביצת עין
על אורז יסמין מאודה
-128-

דגי ים ונהרות מטוגנים ,צרובים ואפויים

פלה ניי קראתה
פילה לברק במחבת ,ברוקולי ,שעועית תאילנדית ,צ'ילי חריף,
עגבניות שרי ועשבים ארומטיים
-130סלמון מיסו
פילה סלמון אפוי במרינדת פולי סויה מותססים ,מירין וסאקה
לצד ברוקולי ושעועית ירוקה
-130סום טאם פלה טאנג טו
פרוסות לברק מטוגן ,סלט פפאיה עם עשבי תיבול וקשיו ,אידרת דג מטוגן
-96-

נתחים בבישול ארוך ,צלייה וטיגון

שניצל אווז בקארי אדום
שניצל מחזה אווז בציפוי פנקו פריך מטוגן ,ביצה עלומה ,נענע קצוצה ,ירקות בקארי ורוטב קארי אדום
וחלב קוקוס
-125-

טאקי קומי
אנטרקוט מובחר פרוס ומונח על יציקת ברזל לוהטת עם רטבים אסיאתיים ,שעועית תאילנדית )בעונה(,
בצל לבן ופטריות שמפיניון
-140אסאדו בברביקיו יפני
נתח שפונדרה על העצם מבושל  24שעות בציר של עצמו ונמרח בברביקיו יפני מוגש עם ברוקולי,
שעועית תאילנדית )בעונה( ואורז יסמין מאודה
-128-

