
כולל 2 תוספות לבחירה

 שניצל בפנקו
חזה עוף ענק בציפוי פנקו 

 חזה עוף בגריל
ברוטב סויה הדרים

 פילה סלמון בגריל
ברוטב טריאקי

גלוטן. - שאל בדלפק. המטבח איננו סטרילי, המנות עלולות להכיל שאריות  גלוטן  ניתן להזמין מנות אלו ללא  גלוטן   מנות ללא 

חסה, כרוב סגול, 
גזר, מלפפון, 
עגבניות שרי 

ובוטנים ברוטב 
סויה הדרים

תוספות:
+ טרופית + הפתעהטופו ₪4 | עוף ₪10

ילדיםסלט בריאות
36בצ׳וקה 42

שניצלוני עוף / עוף בלימון

אורז לבן / נודלס ירקות / צ׳יפס

עיקרית לבחירה

תוספת לבחירה

*התמונות להמחשה בלבד

+ שתייה )פחית / נביעות / פריגת(

שתייה לבחירה

55צ׳וקה דיל 

תוספת ₪3: פיוזטי/נביעות בטעמים/מוגז חצי ליטר

פחית/נביעות/פריגת

 מנת בשר +
2 תוספות

לבחירה

קימצ׳יאגרולמרק אואו

52 5269

שתייה לבחירה

58ווק דיל 

פחית/נביעות/פריגת

 מנת ווק
לבחירה

 פרייד רייס
 פאד-תאי

קלאסיק נודלס
 

קימצ׳יאגרולמרק

מוקפץ במקום

מנות ווק בתוספת ₪3:
פאד קפאו/צ׳וקה נודלס/נודלס סלמון/צ׳אנג מאי/נודלס בקארי בוטנים

תוספת ₪3: פיוזטי/נביעות בטעמים/מוגז חצי ליטר

אואו

שתייה לבחירה
פחית/נביעות/פריגת



עוף בלימון חמוץ מתוק 
 רצועות עוף בציפוי פריך

ברוטב לימון ודבש                       
 עוף/בקר/טופו וירקות 

ברוטב סויה, שום וג׳ינג׳ר
עוף סיני וירקות

 נתחי עוף, ירקות ובוטנים 
ברוטב סיני מתקתק

שניצלונים 
 אצבעות עוף בציפוי קריספי 

ושומשום
עוף/בקר/טופו סצ’ואן  

וירקות ברוטב סצ’ואן חריף

טופו 39 גדול / 29 קטןבקר 49 גדול / 39 קטןעוף 46 גדול / 36 קטן

 מרק תירס                                        14
ונטיפי ביצים

 מרק עדשים בסגנון הודי    14

מרק טום יאם                             14
מרק תאילנדי מסורתי על בסיס חלב 

קוקוס, אטריות אורז, עגבניות שרי, בצל, 
פטריוֿת, נבטים, למון גראס וכוסברה

 קימצ’י                                       8
ירקות כבושים בתחמיץ יפני

 סלט אסייתי                          16
 חסה, כרוב סגול, גזר, מלפפון, 

שרי ובוטנים ברוטב סויה הדרים
ספרינג-רול ]1/2 יח’[           12/23

 מעטפת בצק קריספית
במילוי עוף וירקות

 אגרול צמחוני ]1/2 יח’[         8/15
מעטפת בצק קריספית במילוי ירקות

ווינגס )גדול/קטן(              23/39
 כנפי עוף פריכות ברוטב

אסייתי מתקתק

נודלס צמחוני 35 גדול / 25 קטן
 נודלס 

נודלס וירקות מוקפצים ברוטב סויה בהירה   
 נודלס חריף  

נודלס וירקות מוקפצים ברוטב אסייתי חריף

אורז וירקות 26 גדול / 18 קטן
 אורז מאודה/מוקפץ 

 ברוטב טריאקי וירקות  
 ירקות מוקפצים

ברוטב סויה ותבלינים אסייתים
חצילים

 פלחי חצילים במעטפת טמפורה 
ברוטב טריאקי ג’ינג’ר 

תפו’’א 
פלחי תפו’’א מוקפצים ברוטב צ’ילי טריאקי

 שעועית ירוקה   
מוקפצת בשום, ג'ינג'ר, סויה כהה ושומשום

מרקים אסייתיםמנות פתיחה

נודלס ואורז

45 קלאסיק נודלס             
נודלס, נתחי עוף/בקר/טופו, נטיפי ביצים, 

כרוב, גזר, נבטים, בצל סגול וירוק
ברוטב סויה בהירה

48 נודלס סלמון           
נודלס, נתחי סלמון, שרי, פטריות, תרד, 

בזיליקום ובצל ירוק ברוטב צ’ילי וסויה

   נודלס בקארי בוטנים                   48
נודלס, נתחי עוף/בקר/טופו, בצל סגול וירוק, 

פטריות, תרד, ברוטב בוטנים, 
מעוטר בבוטנים גרוסים

 פאד-תאי                      45
אטריות אורז רחבות, נתחי עוף/בקר/טופו, 
נטיפי ביצים, כרוב, גזר, נבטים, בצל סגול 

וירוק ברוטב סויה וצ’ילי, מעוטר בכוסברה, 
בוטנים ולימון

48 צ’וקה נודלס     
נודלס, נתחי עוף, בקר, אווז מעושן, נטיפי 
ביצים, כרוב, גזר, נבטים, בצל סגול וירוק

ברוטב טריאקי, מעוטר בבוטנים

45  פרייד רייס   
אורז, נתחי עוף/בקר/טופו, נטיפי ביצים וירקות 

 ברוטב סויה ותבלינים אסייתים, 
מעוטר בכוסברה ולימון

48 פאד קפאו    
בקר/עוף קצוץ, בזילקום, צ'ילי חריף, שעועית 

ירוקה, בצל סגול וירוק ברוטב סויה, שום וג׳ינג׳ר, 
מוגש עם אורז מאודה וביצת עין מעל 

48     צ׳אנג מאי    
 נתחי עוף/בקר/טופו, 

 חציל, אפונה, בצל סגול, 
 צ'ילי חריף ובזיליקום

 בקארי ירוק וחלב קוקוס, 
מוגש עם אורז מאודה 

*התמונות להמחשה בלבד


