
ראשונות

טאםסום 
שעועית ירוקה ובוטנים, עגבניות שרי, ילי חריף'צ, פפאיה בוסרית

וסוכר דקליםליים, בנאם פלה
-48-

פסיפס ים
פרי עונתי ובצל סגול וירוק, עשבי תיבול, קשיו, דג ים על קרם אבוקדוטרטר

-66-

טייקן'צ
,  וואסבי, ר כבוש'ינג'ג, ילי חריף'צ, נענע, כוסברה, עוף קר קצוץ בחליטת תה ירוק

ויוזושמן שומשום , בוטנים
-54-

קווהפואן
, עשבי תיבול, מיובשותנוריאצות , סלט מלפפונים וחסה רומית עם צנון דייקון מוחמץ

בצל סגול וקשיו
-52-

גיוזהטורי 
עירית קצוצה ורוטב סיני  , דמי גלאס, שיטאקימאודים במילוי פרגית ופטריית כיסונים 

(יחידות5/ 3)חריף מסורתי 
-66/42-



מנות ביניים

פרגית/ אגרול ירקות
מתוקילי 'ורוטב צ,גזר,בכרו, במילוי אטריות שעועית

-48-

יקי טורי
ובצל ירוקבוטנים, וקארי אדוםחמאת בוטניםרוטב,שיפודי פרגית במרינדה

-64-

עוף פופקורן
וטמפורהפאנקובמרינדה מטוגנים בציפוי פירורי נתחי עוף 

-60-

באובאו 
ילי אדום חריף'כוסברה וצ, יפוטלה'צאיוליזוג לחמניות מאודות במילוי 

בורגר בשומן אווז/ בבישול ארוך אסאדו
-68-

קומיטאקי
.אוסף פטריות יער ורוטב מיסו אדום עם שומשום, דמי גלאס, נתח קצבים צרוב בשומן אווז

-96-

יאםטום 
,  פטריות שמפיניון, גלנגל, לייםכפיר , ר'ינג'ג, למון גראס, עגבניות שרי, מרק תאילנדי חריף

בטמפורהטופו / כוסברה ופרוסות דג ים 
-66-



ווקים ולהבות חזקות

פאד פאק
ברוטב פטריות שיטאקה ושום לצד אורז דביקמוקפצים ( עונתי)כל הירוקים שלנו 

-78-

פאד תאי
,ליים וסוכר דקלים עם נבטים סינים, רוטב פטריות, אטריות אורז בתמרהינדי

בצל לבן וירוק ובוטנים
בקר/ עוף / טופו 

-78-

ספייסי סינטה
,נתח בשר צלוי בגריל מונח על אטריות ביצים ברוטב פטריות שיטאקה עם ברוקולי

שעועית ירוקה ותערובת עלים ארומטיים בליים, פטריות שמפיניון
-88-

גרין תאי
ברוקולי ומנגולד, אטריות ביצים בחלב קוקוס וקארי ירוק עם שעועית ירוקה

בקר/ עוף / טופו 
-78-

פאד קפאו
יפוטלה וביצת עין על אורז מוקפץ עם ירקות'בשר טחון עם מחית פלפל צ

ותערובת תבלינים סינים
-84-

פאד קפאו פלה
ילי וביצת עין'צ, בזיליקום, שום, סויה בהירה, נאם פלה, קצוץמוסר ים 

על אורז יסמין מאודה
-88-



ומרקים אסיאתייםמנות עיקריות

פלה ניי קראתה
סוכר  , ליים, ברוטב נאם פלהועשבים ארומטייםירקות עונתיים , מוסר צרוב במחבתפילה 

ילי חריף'דקלים וצ
-128-

מיסוסאקה 
מירין וסאקה,פילה סלמון אפוי במרינדת פולי סויה מותססים

נוריואצות וואסבישומשום , ירקות עונתיים צרובים במיסו אדוםלצד 
-128-

הויסיןברוטב אסאדו
ירקות עונתיים צרובים, שעות בציר של עצמו12על העצם מבושל שפונדרהנתח 

-128-

ראמןטורי 
שומשום , ביצה רכה, ר'ינג'ג, נצרי במבוק, ראמןאיטריותעם קומבומרק מציר עוף ואצות 
ושיפוד פרגית בגרילאושינקו, קאנפיו, נוריאצות , לבן

-74-

פאדקאנג
למון  , בזיליקום, כוסברה, קולורבי, גזר, סינטהרצועות , תבשיל חלב קוקוס בקארי אדום
ונצרי במבוק  , לייםכפיר , גלנגל, גראס

-78-


