ראשונה לבחירה SNACKS /
ספרינג רולס
Spring Rolls Cha Gio

במילוי שרימפס ועוף /
ואטריות צלופן

סלט וייטנאמי קלאסי
Vietnamese Salad
עוף /

טופו

טופו

הר גאו Har Gow

ספייסי סולט קלמארי/טופו
Spicy Salt Squid/Tofu

דים סאם מאודה במילוי שרימפס
( 3יחידות)

טופו במלח סצ'ואן,
קלמרי / +6
צ'ילי חריף ,בצל ירוק ,שום וסלרי
ביין אורז סיני

רוטי צ'אנאי Roti Canai

לחם ורוטב קארי מלזי

58

תוספות /
SIDES

טופו מסאלה

חמוצים ובוטנים 
Pickles & Peanuts

Butter Tofu Masala

טופו צלוי בתבשיל עגבניות עשיר
עם אפונה וקשיו .מוגש עם אורז

מרק פוֹ PHO

המרק הוייטנאמי הלאומי .מוגש עם
אטריות אורז רחבות ,נבטים ועלים.
טופו
עוף  /בקר /

רוטי צ'אנאי 
Roti Canai

סלט וייטנאמי קלאסי
Vietnamese Salad

מאלאי פרייד רייס

62

בוקצ׳וי ,ברוקולי ,בצל ירוק,
פטריות שיטאקי וטופו

בוקצ'וי ,ברוקולי ,פטריות שיטאקי וטופו.
מוגש עם אורז .בקר  /שרימפס +8

שרימפס Shrimp 65

Soy Chicken

באן מי /
BANH MI

עוף בציר סויה כהה ,בשיטת הבישול
האדום הסיני .פרוס על העצם
ומוגש עם אורז ,רוטב בצל ירוק וג'ינג'ר
ופטריית שיטאקי

אטריות פאד סיו

טופו /
אטריות אורז רחבות עם עוף /
שרימפס  ,+6בזיליקום ,ביצה ,בצל ירוק
ג'ינג'ר ,צ'ילי ובוטנים

סנדוויץ׳ קולוניאלי
צרפתי–וייטנאמי בבאגט קטן

פרגיות צלויות  /דג ים +8
ברוטב מסאלה עשיר של קשיו ועגבניות.
מוגש עם אורז ויוגורט

מוגש עם אורז

68

שתייה DRINKS /
ברד אננס

ביף ראנדנג

תבשיל בקר מפורק באגוזי קוקוס
ועלי כפיר ליים טריים .בישול ארוך.
מוגש עם אורז ,חמוצים ,צ'ילי וביצה קשה

סינגפור נודלס

אטריות שעועית ,שרימפס ,עוף,
כורכום ,ביצה קשה ושאלוט מטוגן

קארי לאקסה Curry Laksa

הקארי המלזי המפורסם .אטריות ביצים,
שרימפס ,עוף  ,טופו מטוגן ,למון גראס
וסמבאר מסאלה ביתית

ברביקיו פורק

Grilled BBQ Pork

חזיר בגריל ,פרוס על אורז וביצה מטוגנת

דג ים ברוטב למון גראס מלזי
Sea Fish with Malasian
Lemon Grass Sauce

₪ +8

דג ים טרי ברוטב למון גראס מלזי,
עלי תרד וכפיר ליים טרי .מוגש עם אורז

הנניז פיש
Hainanese Fish

₪ +8

אובלטין  /

קרם שוקולד תאילנדי,
קצפת חלב ממותק ופופקורן מקורמל

סודה סינג 
ה
Singha Soda

10

שתיה קל 
ה
Soft Drinks

12

קפה וייאטנמי קר /חם

12/8

Iced Vietnamese Coffee

דג ים חלוט בציר סיני עדין  ,מוגש עם
מורנינג גלורי ואטריות שעועית

קינוחים SWEETS /
Ovaltine & Chocolate

לימונדת למון גראס

12

Lemongrass Lemonade

לבן  /רוזה  /אדום
White / Rosé / Red
32

8

Pineapple Slushy

Beef Rendang

Singapore Noodles

44

טופו
עוף  /בקר  BBQ /פורק /
עם פטה כבד ,מיונז צ׳ילי ,חמוצים
אסיאתיים ,עלים ירוקים

באטר צ׳יקן  /פיש טיקה מסאלה
Punjab Butter Chicken /
Fish Tikka Masala

קציצות תרד ברוטב
למון גראס מלזי ועלי תרד
Malaysian Spinach Balls

42

חטיף שרימפס הודי מטוגן

סוי צ׳יקן

Noodles Pad Siu

34

Chinese Greens

ירק סיני Chinese Greens

טופו /
אורז מטוגן עם עוף /
שרימפס  ,+8ברוקולי ,בצל ירוק,
למון גראס ,חלב קוקוס וביצה קשה

14

ירק סיני 

אטריות צלופן עם עוף  /טופו  /בקר,
חסה ,נבטים ,פרי ,בוטנים ,עלים

Malay fried rice

8

טפיוקה תה ירוק /

Green Tea Tapioca
עם חלב קוקוס ,כפיר ליים
ודובדבן אמרנה

32

קוקטייל האנוי קטן

Small Hanoi Cocktail

בירה סינגטא ו
Tsingtao Beer

21
16
21

