
ראשונות /
SNACKS

28   Har Gow  / הר גאו
דים סאם מאודה במילוי שרימפס 

)4 יחידות( 

רוטי מטאמבה /   28
 Roti Matamba

לחם מלזי פריך במילוי תרד, כוסברה, 
שיטאקי ובוטנים שבורים. חטיף רחוב 

מוסלמי בשוק הלילה בפאננג

28  Mango Rojak  / מנגו רוג׳אק
סלט מנגו מלזי

36 עלי גפן וייטנאמיים /   
 Vietnamese Vine leaves

 עשויים בגריל במילוי שייטל, חזיר 
ולמון גראס

32  Spicy Tofu / ספייסי טופו
 טופו במרינדת למון גראס צ’ילי עם 

בצל ירוק, שום וסלרי ביין אורז סיני 

38  Chicken Tikka / צ’יקן טיקה
פרגיות טנדורי צלויות. 

מוגש עם יוגורט

36   Cha Gio / ספרינג רולס
 Spring Rolls 

במילוי שרימפס, עוף ואטריות צלופן

38 שיפוד מלזי / 
Malaysian Chicken Skewer

 פרגיות בלמון גראס, שורש כורכום 
ובוטנים. 

 
38 ספייסי סולט קלמארי / 

Spicy Salt Squid
 קלמרי במלח סצ’ואן, פלפלוני צ’ילי, 

שום, סלרי ובצל ירוק 

אטריות /
NOODLES

52 סלט וייטנאמי קלאסי /  
 Vermacilli Salad

אטריות צלופן, חסה, נבטים, אשכולית 
אדומה, בצל אדום, בוטנים, עלים.  

ברוטב קרמל צ’ילי ולמון גראס. 
עם בקר / עוף

טופו

אטריות פאד סיו /  58
Noodles Pad Siu
אטריות אורז רחבות 

עם עוף /   טופו / שרימפס 8+ ש"ח
בזיליקום, ביצה, גי’נג’ר, בצל ירוק, 

צ’ילי ובוטנים שבורים

ברביקיו קנטונזי / 
CHAR SIU

חלון הראווה של המטבח הסיני / 
Cantonese BBQ

58 סוי צ’יקן /  
 Soy Chicken

 עוף סיני חלוט בציר סויה כהה 
 בשיטת הבישול האדום הסיני. 
פרוס על העצם ומוגש עם אורז 

בציר עוף, פטריות שיטאקי, 
בוקצ’וי, רוטב ג’ינג’ר בצל ירוק 

וביצה קשה בסויה

62 קריספי סקין פורק / 
Crispy Pork Belly

בטן חזיר צלויה וקראנצ’ית
 מוגשת על אורז ובוקצ’וי 

66 ברביקיו פורק / 
  Grilled BBQ Pork

חזיר בגריל, פרוס ומוגש 
על אורז, בוקצ’וי, ביצה מטוגנת.

*אם לא אוהבים כוסברה, חריף או בוטנים ברוב המקרים אפשר לבקש בלי. Vegetarian / מנות נוספותצמחוני

 BAHN MI / באן מי
סנדוויץ’ קולוניאלי צרפתי-וייטנאמי. 

מוגש בבאגט קטן

42  Classic / קלאסי
 עוף / ברביקיו פורק / קריספי פורק 

עם פטה כבד, מיונז צ’ילי, חמוצים 
אסיאתיים, עלים ירוקים  

BBQ Pork / Chicken /
Crispy Pork Belly

42  Vegetarian / צמחוני
עם טופו, חמוצים אסיאתיים, 

מיונז צ’ילי ועלים ירוקים

PHO מרק
המרק הוייטנאמי הלאומי. 

מוגש עם אטריות אורז רחבות, 
נבטים ועלים ירוקים. 

מרק שהוא ארוחה.

52  Pho Ga
עם קרעי עוף חלוט

52  Pho Bo
עם פרוסות שייטל דקיקות

52  Pho Vegan
ציר שורשים עם טופו

58  Pho Royal
עם בטן חזיר צלויה



קארי / 
CURRY

56 טופו באטר מסאלה /  
  Tofu Butter Masala
טופו צלוי בתבשיל עגבניות 

עשיר עם אפונה וקשיו. 
מוגש עם אורז. 

קציצות תרד ברוטב למון גראס  58
מלזי ומורנינג גלורי / 

 Malaysian Spinach Balls
מוגש עם אורז

58 פאנג’ב באטר צ’יקן /  
Punjab Butter Chicken

 פרגיות צלויות ברוטב מסאלה עשיר 
של קשיו ועגבניות. מוגש עם אורז.

68 ביף ראנדנג / 
Beef Rendang

תבשיל בקר מסורתי בבישול 
ארוך ברוטב אגוזי קוקוס 

וציר דקלים. מוגש עם אורז,
בוטנים ומלפפונים טריים. 

מנת חתונות במלזיה. 
חריף.

שתייה / 
DRINKS

14 לימונדת למון גראס ביתית / 
Lemongrass Lemonade

14 ברד אננס טבעי / 
Pineapple Slushy

16 קפה וייטנאמי קר / 
Iced Vietnamese Coffee

12 מינרלים / סודה / טוניק / 
קולה / קולה זירו /

דיאט ספרייט
Mineral Water / Tonic /

 Coke / Coke zero /
 Diet Sprite

מתוק /
HOME MADE

 SWEETS
28 גלידה מטוגנת עם רוטב טופי 

  Caramel Fried Ice Cream

28 סורבה קוקוס ואטריות צלופן 
   Coconut sorbet over glass

noodles with spiced syrup

28  Ovaltine / אובלטין
 קרם קקאו, חלב ממותק, שוקולד 

ופופקורן מקורמל

32 פרטים אצל המלצר / 
 Ask the Waiter

KIDS / ילדודס

ALCOHOL / אלכוהול
36 קוקטייל האנוי /  

Hanoi Cocktail

36 סקס און דה ביץ׳ קפוא / 
Sex on the beach

וודקה סטולי, מיץ אננס וגרנדין 

32  Sake / קנקן סאקה קר

78 סאקה יבש 300 מ״ל / 
Sake Junmai Ginjo

22 בירה צינגטאו / 
Tsingtao Beer

24 בירה סינגה /  
Singha Beer

24 סיידר תפוחים /  
Somersby Apple Cider

24/84  White wine / יין לבן

24/84  Red wine / יין אדום

24 צ’ויה יין שזיפים /                           
 Choya Plum Wine

SIDES / תוספות
32 צלחת ירק סיני / 

Chinese Greens

8 בוטנים סצ'ואן / 
Szechuan Peanuts

6 ביצה קשה בסויה / 
Boiled Soy Egg

6 אורז מאודה / 
Steamed Rice

8 אורז בציר עוף / 
 Chicken Rice

   12 רוטי צ'אנאי / 
 Roti Canai

לחם מלזי פריך מוגש עם יוגורט


