lunch
MENU

lunch
MENU
כל המנות העיקריות מוגשות עם מנת פתיחה ושתייה קלה /
חליטת קרח טבעית למון גראס או תפוח צ׳ילי וקינמון  /בירה king fisher
מחיר הארוחה נקבע ע"פ מחיר המנה העיקרית
ימים א׳-ה׳ |  12:00עד 17:00

ראשונות לבחירה
סלט ירוק

גריל רובטה יפני מסורתי בטמפרטורה גבוהה מאוד ,המנות מגיעות בתוספת
צ'יפס תפו"א "שבור"  /פירה בטטה  /אורז לבן  /שעועית ירוקה לבחירה

שלושה סוגי חסה ,שרי ,בצל סגול ,בוטנים ,שומשום ,ויניגרט אסיאתי

סלט באן באן

חסה אייסברג ,מלפפונים ,כוסברה ,רוטב בוטנים-שומשום

Poh Bo

מרק ויאטנמי צלול ,אטריות אורז ,ג׳ינגר ,בצל סגול ,לצד לקט עשבי תיבול ארומטיים

דאל עדשים כתומות

תבשיל הודי ארומטי עשיר ,חלב קקוס ,למון גראס ובצל ירוק

המבורגר פאד קפאו 69 // Ka pao burger /

 2לחמניות בריוש ,בשר בקר טרי ,ביצת עין או חביתה ,עלי בזיליקום ונענע טריים ,חסה אייסברג,
ספייסי מיונז וצ'ילי

באן מי 67 // Banh mi /

באגט "רחוב" ויאטנמי פריך ממולא בתבשיל אסאדו מפורק ,עלים טריים ,ספייסי מיונז וחמוצים יפניים

סאטה פרגית 66 // Chicken sate /

פרגית צלויה וכרישה עם רוטב סאטה בוטנים אינדונזי עשיר ( 3שיפודים)

+LUNCH

(בתוספת )₪ 15

SHARING

DRINKS

מומו ( 3יח׳)
כיסונים נפאליים מטוגנים במילוי פרגית או
ירקות לבחירה ,כוסברה ,רוטב פלפלים

בירה

נאמס  2( CHA-GIOיח׳)
ספרינג רול פריך ,פרגית קצוצה ,אטריות,
חסה אייסברג ,עלי תבלין ,ליים-צ׳ילי

קושי-יאקי אנטריקוט 72 // Beef kushiyaki /

אנגוס אנטריקוט צלוי עם גלייז מתקתק של סויה-טריאקי וכפיר ליים ( 3שיפודים)

טיקה קבב 66 // Kabul Tika /

קבב צלוי בתיבול פיקנטי ,כוסברה שום וצ׳ילי קשמירי .מוגש על יוגורט או טחינה אסיאתית לבחירה,
לצד לחם רוטי מהגריל ( 3יח׳)

( Singhaתאילנד)

יינות

אדום ,Mojo Signature ,טוליפ
 ,White Frankטוליפ
גוורצטרמינר ,שאטו סאן מישל

סלט בייבי ג׳אם

חסה צלויה על הגריל ,רוטב קיסר יפני ,שבבי
טמפורה פריכים

צ'יראשי 62 // Chirashi /

סושי "מפוזר" .ה"קערה היפנית" המפורסמת מלאה בקוביות טונה אדומה ,סלמון,
סלט אבוקדו ,אצות ,טוביקו ,טאמאגו ,מלפפון ופרוסות צנון

סלמון יקיטורי 66 // Salmon yakitori /

סלמון פריך צלוי על הגריל עם רוטב טריאקי מתקתק בייצור עצמי ( 3שיפודים)

פילה דניס על שיפוד 72 // Sea bream skewers /

פילה דניס פריך צלוי על שיפוד ,רוטב איולי כוסברה-ליים בצד ( 3שיפודים)

עיקריות

תאי שרימפס 66 // Thai shrimp /

שרימפס שלם צלוי על שיפוד בגריל ורוטב איולי מנגו מרענן בצד ( 3שיפודים)

פוקי 59 // Poke /

מייג׳י ראמן 62 //

אטריות סובה ,ביצה רכה ,פאק צ'וי ,לקט פטריות שיטאקה ,נבטים ,בצל ירוק ,שומשום ושי־
פוד יקיטורי פרגית  /יקיטורי סלמון( .ניתן להוסיף שיפוד ב)₪ 15-

טום יאם 64 //

מרק תאילנדי עם חלב קוקוס ,אטריות ,לקט פטריות ,פלפלים ,כוסברה ,צ’ילי ושיפוד יקיטורי
פרגית  /יקיטורי שרימפס (ניתן להוסיף שיפוד ב)₪ 15-

קערת  pokeמסורתית מהוואי ,מלאה בטעמים עזים וצבעוניים מונחים על אורז לבן.
לקט פטריות פוטובלו ,יער ,שימאג׳י ושמפניון מוקפץ ,ביצת עין  /חביתה ,עלים טריים ומלפפון

פורטובלו 49 // BBQ Portobello /

פטריות פורטובלו טריות צלויות על הגריל ,רוטב ברביקיו סיני בצד ( 4שיפודים)

סלט באן באן 49 //

חסה אייסברג ,מלפפונים ,עוף ,כוסברה ,רוטב בוטנים-שומשום

