


שייקים
פירות העונה בחלב קוקוס /

שייק על קרח ⋅ 33 / 31 ₪

שתייה חמה
קנקן תה תאילנדי ⋅ 17 ₪ 

למון גראס, ג’ינג’ר ונענע

קנקן תה ארל גריי ⋅ 17 ₪ 

אספרסו / כפול ⋅ 9 / 13 ₪

קפוצ'ינו  ⋅ 14 ₪

שתייה קלה
תה קר תאילנדי ⋅ 16 ₪

קרח,למון גראס וליים

לימונדה / אשכוליות / תפוזים ⋅ 13 ₪

מים מינרלים ⋅ 12 ₪

סודה סינגה ⋅ 10 ₪

פררלה קטן / גדול ⋅ 14 / 29 ₪

קוקה קולה / זירו / פאנטה ⋅ 14 ₪

ספרייט / ספרייט זירו ⋅ 14 ₪

סומרסבי ⋅ 22 ₪  

סיידר תפוחים ⋅ 13 ₪  

מיץ ענבים ⋅ 13 ₪ 

בירה שחורה ⋅ 13 ₪

בימים א'-ה' בין 12:30-17:00עסקיות צהריים

TA 10% הנחה על כל התפריט, בישיבה וב

 

ה

יאם – סלטים 
סום טאם  36 ₪ 

פפאיה ירוקה, עגבניות שרי, שעועית תאילנדית, בוטנים, שום, רוטב דגים, 
סוכר דקלים, לימון וצ'ילי         

יאם וון סן | שרימפס / עוף / טופו  49 ₪ 
אטריות שעועית, בצל סגול, בצל ירוק, סלרי, עגבניות שרי, כרוב סיני, 

צ׳ילי, כוסברה ובוטנים         

לאפ גאי |  49 ₪  
עוף קצוץ, נענע, כוסברה, בצל סגול, כפיר ליים, אורז קלוי, צ'ילי ולימון

לאפ פלה |  53 ₪  
דג פריך/מאודה, נענע, כוסברה, בצל סגול, אורז קלוי, לימון וצ׳ילי. 

מוגש על עלי כרוב סיני

נאם טוק  53 ₪ 
נתחי סינטה צרובה עם בצל ירוק, בצל סגול, כוסברה, כפיר ליים, נענע, 

צ'ילי, אורז קלוי ולימון

מיאנג קאם  57 ₪ 
דג קצוץ עם אטריות שעועית, בצל ירוק, בצל סגול, נענע, צ'ילי ושום, 

עטוף בעלי שאפו וכרוב סיני

יאם קונג / פלה   51 ₪ 
שרימפס/דג מאודה, בצל סגול, למון גראס, צ'ילי, כוסברה ובוטנים

יאם תקאיי | דג פריך / שרימפס / קלמרי  53 ₪ 
למון גראס, כוסברה, נענע, בצל סגול, בצל ירוק, שום, קשיו, צ'ילי וליים

יאם סום הו | דג פריך / שרימפס / קלמרי פריך / טופו  57 ₪ 
פומלה, למון גראס, בצל ירוק, מלפפון, שום, צ'ילי, נענע, כוסברה, קשיו 

ובצל סגול מטוגן 

עיקריות
פאד תאי | עוף / בקר / שרימפס / טופו  65 ₪ 

אטריות אורז דקות עם ביצה, גזר, שום, בצל ירוק, נבטים, כוסברה, בוטנים ולימון         

פאד סי יו | עוף / בקר / לבן / שרימפס / טופו  65 ₪
אטריות אורז רחבות, סויה מתוקה, ברוקולי, בצל ירוק, כוסברה, תרד או קאנה )בעונה(, 

ביצה וקריספי שום     

פאד קא פאו | עוף קצוץ / בקר קצוץ / לבן קצוץ   69 ₪ 
ברוטב צדפות עם עלי קפאו, שעועית תאילנדית, שום, כוסברה וצ'ילי. 

מוגש בתוספת ביצת עין על אורז מאודה

ג’אנגל קארי | בקר / דג פריך / שרימפס וקלמרי  77 ₪ 
מוקפצים ברוטב ג'אנגל קארי חריף חריף, חצילים תאילנדים )בעונה(, 

שעועית תאילנדית, צ’ילי וכפיר ליים. מוגש עם אורז מאודה

פאד פאק רום | בקר / עוף / לבן / שרימפס / קלמרי / טופו  71 ₪ 
 ירוקים מוקפצים ברוטב צדפות, פולי סויה, שום וצ'ילי. מוגש עם אורז מאודה 

קאו פט | שרימפס / קלמרי / טופו  63 ₪
אורז מוקפץ עם גזר, עגבניות שרי, בצל ירוק, בצל לבן, ביצה וקריספי שום   

קאו פט גאי יאנג |  69 ₪   
רבע עוף במשרה תבלינים תאיים מפורק מהעצם ופרוס על אורז מוקפץ עם גזר, 

עגבניות שרי, בצל ירוק, בצל לבן, ביצה וקריספי שום  

קאו פט נאה יאנג | 69 ₪
פילה בקר במשרה תבלינים תאיים פרוס על אורז מוקפץ עם גזר, עגבניות שרי, 

בצל ירוק, בצל לבן, ביצה וקריספי שום

גנג פט נומאי | עוף / בקר / לבן / נתחי דג ופירות ים / טופו  73 ₪ 
תבשיל חלב קוקוס בקארי אדום, עם דלעת תאילנדית )בעונה(, במבו שוט, 

כפיר ליים ובזיליקום תאילנדי. מוגש עם אורז מאודה 

גנג קי וואן | שרימפס / עוף / טופו  73 ₪ 
תבשיל חלב קוקוס בקארי ירוק עם חצילים תאילנדים )בעונה(, במבו שוט, 

שעועית תאילנדית כפיר ליים, בזיליקום תאילנדי. מוגש עם אורז מאודה 

קארי מאסאמן | עוף / בקר / שרימפס / קלמרי / נתחי דג ופירות ים / טופו  73 ₪
תבשיל קארי מאסאמן, חלב קוקוס, תפוח אדמה, בצל לבן, אניס וקינמון. 

מוגש עם אורז מאודה 

פאד מט מאמוואנג | עוף פריך / דג פריך / פירות ים  77 ₪ 
אגוזי קשיו,בצל ירוק ,גזר, פלפל ירוק, גמבה וצ׳ילי. מוגש עם אורז מאודה

פאד פט | דג מאודה / דג פריך / שרימפס וקלמרי  79 ₪ 
ברוטב קארי אדום וחלב קוקוס, שעועית תאילנדית, צ'ילי, כפיר ליים 

ובזיליקום תאילנדי. מוגש עם אורז מאודה

ראשונות 
אגרול צמחוני  28 ₪  
אטריות שעועית, נבטים וגזר 

אגרול עוף  29 ₪ 
עוף קצוץ, פטריות שיטאקי וגזר

פלה מנאו  ₪63 
סשימי דג ים, ליים, למון גראס, צ'ילי ירוק חריף, ג'ינג'ר, שום וכוסברה

סאטה  39 ₪
שיפודי פרגית במשרה כורכום ואננס טרי. 

מוגש עם רוטב קארי, קוקוס ובוטנים

פי גאי  43 ₪
כנפי עוף פריכות וקריספי שום

מו טוט קאתיים  65 ₪
נתחי בשר לבן פריכים וקריספי שום

סטיקי רייס )אורז דביק(  11 ₪ 

מרקים
  ₪ 65/67 טום יאם/נאם סאי | נתחי דג ופירות ים / עוף / טופו 

פטריות שמפניון, פטריות יער, עגבניות, בצל, צ'ילי, כפיר ליים, 

גלנגל, למון גראס, כוסברה וחלב קוקוס. מוגש עם אורז מאודה 

קוטייאו | בקר / עוף / טופו  65 ₪  
אטריות אורז, כרוב סיני, נבטים, בצל ירוק, כוסברה, קריספי שום, ובוטנים 

שייקים
פירות העונה בחלב קוקוס /

שייק על קרח ⋅ 33 / 31 ₪

שתייה חמה
קנקן תה תאילנדי ⋅ 17 ₪ 

למון גראס, ג’ינג’ר ונענע

קנקן תה ארל גריי ⋅ 17 ₪ 

אספרסו / כפול ⋅ 9 / 13 ₪

קפוצ'ינו  ⋅ 14 ₪

שתייה קלה
תה קר תאילנדי ⋅ 16 ₪

קרח,למון גראס וליים

לימונדה / אשכוליות / תפוזים ⋅ 13 ₪

מים מינרלים ⋅ 12 ₪

סודה סינגה ⋅ 10 ₪

פררלה קטן / גדול ⋅ 14 / 29 ₪

קוקה קולה / זירו / פאנטה ⋅ 14 ₪

ספרייט / ספרייט זירו ⋅ 14 ₪

סומרסבי ⋅ 22 ₪  

סיידר תפוחים ⋅ 13 ₪  

מיץ ענבים ⋅ 13 ₪ 

בירה שחורה ⋅ 13 ₪

בימים א'-ה' בין 12:30-17:00עסקיות צהריים

TA 10% הנחה על כל התפריט, בישיבה וב
מנות אלו ניתנות להגשה בגרסה טבעונית. שאל את המלצר/ית


