
מטבח בנגקוק | צבעים, טעמים וריחות הישר מהמטבחים התאילנדים
המטבח פתוח בימים א׳-ה׳ בין השעות 12:00-23:00 | שישי 12:00-16:00 | שבת 18:00-23:00

להזמנות: 09-8899666 | דמי משלוח ₪11, מינימום הזמנה לפי אזורי חלוקה | בן גוריון 33, הרצליה

ראשונות

פרש ספרינג רול | 28
דף אורז ממולא בטופו או בעוף, חסה, בזיליקום, 
נענע, כוסברה וגזר )2 יח'(, מוגש עם רוטב קייאו 

פיק גאי טוט | 28
 כנפי עוף פריכות וקריספי שום )5 יח'(, 

מוגש עם רוטב קימייאו ורוטב קאומן

טום יאם | 52 | עוף / פירות ים 4+
פטריות, עגבניות שרי, בצל, צ'ילי, כפיר ליים, 

גלנגל, למון גראס, כוסברה, חלב, מוגש עם אורז 
יסמין מאודה

קוטיאו | 52
מרק עם אטריות אורז, עוף, כדורי לוקשיין )פרגית 
ושרימפס(, נבטים, בק צ׳וי, קריספי שום, קריספי 

וואן טאן, כוסברה, צ׳ילי יבש ובוטנים

סלטים

לאפ גאי | 44
 עוף קצוץ, נענע, כוסברה, בצל סגול, 
בצל ירוק, אורז קלוי, צ'ילי יבש ולימון

יאם סלמון | 44
קוביות סלמון, כוסברה, נענע, שאלוט, בצל 

סגול, למון גראס, צ'ילי טרי, לימון ושום 

לאפ טוט | 44
דג דניס / עוף פריך, נענע, כוסברה, 

שאלוט, בצל ירוק, בצל סגול, כפיר ליים, 
למון גראס, צ'ילי יבש וקשיו טבעי

סום טאם קונג | 47
פפאיה ירוקה, שרימפס ,שעועית 

תאילנדית, עגבניות שרי, בוטנים, גזר, 
סוכר דקלים, רוטב דגים, צ'ילי טרי ולימון

מרקים תאילנדים

חריף מאוד | ניתן להוריד בדרגת חריפותחריףניתן צמחוני ניתן ללא גלוטןניתן טבעוני



קאו סוי | 58 
תבשיל קארי מצ׳אנג מאי וחלב קוקוס, נתחי פרגיות, 

אטריות ביצים, עלי חרדל מוחמצים, שאלוט, כוסברה, 
לימון וקריספי נודלס. ניתן להזמין את המנה עם אורז 

במקום האטריות

ש'ושי פא | 58
תבשיל קארי אדום וחלב קוקוס, דג דניס פריך,

חלב קוקוס, חצילים תאילנדים ואפונה, מוגש עם 
אורז יסמין מאודה 

מנות קארי

פאד פיק אנג | 48
 תוספות | טופו 8+ / עוף 8+ / בקר 8+ / שרימפס 14+

אטריות אורז טריות, חביתה, בק צ׳וי, ברוקולי, גזר, 
בצל, צ'ילי יבש, בוטנים וקשיו

פאד פאק רום | 48
 תוספות | טופו 8+ / עוף 8+ / בקר 8+ / שרימפס 14+

פטריות, ברוקולי, בק צ'וי, שעועית תאילנדית, פולי 
סויה, שום וצ'ילי טרי, מוגש עם אורז יסמין מאודה

פאד מט מאמונג | עוף / דג 4+ | 56
דג דניס / עוף פריך, גזר, פלפלים, ברוקולי, 

בצל סגול, בצל ירוק, צילי מתוק יבש, ואגוזי 
קשיו, מוגש עם אורז יסמין מאודה

פאד קונג פה מוק קטיאם | 64
 שרימפס וקלמרי מוקפצים עם פלפל אדום וירוק , 

שום, בצל וכוסברה מעל, מוגש עם אורז יסמין מאודה 

פאד קייאו וואן קונג | 64
שרימפס וקלמרי מוקפצים עם שעועית ירוקה, 

צ'ילי טרי, בזיליקום וכפיר ליים

מעורב תאילנדי | 48
חזה עוף, כבדי עוף, טחול, לבבות ושקדי עגל מושרים 
במרינדה תאילנדית, נצרבים על הפלנצ'ה עם ברוקולי 

בצל ירוק, בצל לבן ובק צ'וי, מוגש עם רוטב קימייאו 
ואורז יסמין מאודה 

קוטיאו קואה | 48
 תוספות | טופו 8+ / עוף 8+ / בקר 8+ / שרימפס 14+
אטריות אורז טריות, נבטים, סלרי, בצל ירוק וחביתה, 

מוגש בצד עם רוטב רוטב סום

פאד קא פאו | עוף / בקר | 54
עוף / בקר קצוצים עם צ'ילי טרי, שום, נענע, שעועית 
תאילנדית ועלי קפאו בעונה מוקפצים עם סויה ורוטב 
צדפות, מוגש בתוספת ביצת עין על אורז יסמין מאודה

מוקפצים בווק
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