המנות הנמכרות ביותר בעולם
OUR BEST SELLERS AROUND THE WORLD

דיסקו טוקיו

פאד תאי

צרחות בנגקוק

אטריות ביצים ,עוף ,בטטה,
אטריות אורז ,עוף ,פטריות,
כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל סגול פטריות ,כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל
וירוק ברוטב מסורתי ,בוטנים ,סגול וירוק ברוטב טוקיו ,בוטנים
ושומשום מעל
כוסברה ופלח לימון מעל
המתכון המושלם

אטריות אודון ,עוף ,אווז מעושן,
כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל סגול וירוק
ברוטב בנגקוק ,בצל קריספי
וכוסברה מעל
החריפה

הקלאסית

להבות שנחאי

ספיישל בייג׳ין

אורז לבן ,עוף ,פטריות ,כרוב,
גזר ,נבטים ,בצל סגול וירוק
ברוטב שנחאי ,כוסברה ופלח
לימון מעל

טופו ,פטריות ,תרד ,ברוקולי ,תירס,
פלפלים ,כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל סגול
וירוק ברוטב בייג'ין ,שומשום מעל

לאוהבי אורז

באלי באלי

הטבעונית

אטריות ביצים ,עוף ,בקר ,אווז,
ברוקולי ,קשיו ,כרוב ,גזר ,נבטים,
בצל סגול וירוק ברוטב באלי
ובוטנים מעל
המושחתת

פופאי אסיה
קינואה ,עוף ,ברוקולי ,שעועית
ירוקה ,תרד ,בטטה ,כרוב ,גזר,
נבטים ,בצל סגול וירוק ברוטב
סויה בהירה
הבריאה

הרכיבו את המנה שלכם ב 3 -שלבים
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חזה עוף CHICKEN
שניצל קריספי SCHNITZEL
בקר BEEF
אווז מעושן SMOKED GOOSE
טופו TOFU
פטריות MUSHROOMS
פלפלים PEPPER MIX
קשיו CASHEW NUTS
ברוקולי BROCCOLI
תרד SPINACH
בצל סגול RED ONION
תירס גמדי BABY CORN
שעועית ירוקה GREEN BEANS
אננס PINEAPPLE
בטטה SWEET POTATO
מומלץ החודש FAVORITE OF THE MONTH
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טוקיו רוטב טריאקי
TOKYO Teriyaki
הוט אסיה רוטב אסייתי חריף
HOT ASIA Hot sauce
סצ'ואן זרעי סצ׳ואן וצ׳ילי חריף
SZECHUAN Szechuan seeds & chili pepper
שנחאי רוטב סויה שחורה
SHANGHAI Black soy sauce
בנגקוק קארי צהוב וחלב קוקוס
BANGKOK Yellow curry coconut
באלי רוטב בוטנים
BALI Peanut sauce - oriental style
בייג׳ין רוטב פטריות
BEIJING Mushroom sauce

צ׳אנג מאי קארי ירוק וחלב קוקוס
CHIANG MAI Green curry coconut

קינוחים
OאEוראו
OR

ראשונות

SIDE DISH

גיוזה עוף ( 4יח׳)
ברוטב טריאקי ושומשום

סלט ווקאמה

אצות ומלפפונים בתחמיץ יפני

כנפיים ( 7יח׳)
סרצ'ה ,סויה וג'ינג'ר (פיקנטי)

סלט שורשים

גזר ,קולורבי ,מלפפון ,סלרי ,נענע ,נבטים,
סלק ובוטנים בוינגרט סויה ושמן שומשום

אדממה

סלט קימצ’י

ירקות כבושים ,צ'ילי ושומשום

שרונה 4/22

פולי סויה במלח אטלנטי וליים

סמוסה ( 3יח׳)
במילוי תפו״א ,אפונה
ומסאלה (פיקנטי)

