
קינוחים

אוראו
OREO

אטריות ביצים   1
 EGG NOODLES  
אטריות אורז   2
RICE NOODLES  
אטריות אודון   3

UDON NOODLES  
אטריות חיטה מלאה   4

WHOLE-WHEAT NOODLES  

אורז לבן   5
 WHITE RICE  
אורז מלא   6

 WHOLE-GRAIN RICE  
קינואה   7
QUINOA  

פטריות שמפיניון, תרד, ברוקולי, בצל,    8
בצל ירוק, נבטים, גזר וכרוב לבן    

CHICKEN חזה עוף   1
BEEF בקר   2

SMOKED GOOSE אווז מעושן   3
TOFU טופו   4

SHRIMPS בייבי שרימפס   5
MUSHROOMS פטריות   6
PEPPER MIX פלפלים   7
CASHEW NUTS קשיו   8

BROCCOLI ברוקולי   9
SPINACH תרד   10

RED ONION בצל סגול   11
BABY CORN תירס גמדי   12

GREEN BEANS שעועית ירוקה   13
PINEAPPLE אננס   14

SWEET POTATO בטטה   15

טוקיו רוטב טריאקי    1
TOKYO Teriyaki  

 
הוט אסיה רוטב אסייתי חריף   2

HOT ASIA Hot sauce  

 
 

סצ’ואן זרעי סצ׳ואן וצ׳ילי חריף   3
  SZECHUAN Szechuan seeds & chili pepper  

שנחאי רוטב סויה שחורה  4
SHANGHAI Black soy sauce  

בנגקוק קארי צהוב וחלב קוקוס    5
BANGKOK Yellow curry coconut  

 
באלי רוטב בוטנים   6

BALI Peanut sauce - oriental style  

סייגון שום ופלפל שחור     7
SAIGON Garlic & black pepper  

צ׳אנג מאי קארי ירוק וחלב קוקוס    8
  CHIANG MAI Green curry coconut  

4/
22

פו 
י



המנות הנמכרות ביותר בעולם
פאד תאי

 אטריות אורז, עוף, פטריות, כרוב, גזר, נבטים, בצל סגול 
וירוק ברוטב מסורתי, בוטנים, כוסברה ופלח לימון מעל

המתכון המושלם

ספיישל בייג׳ין
 טופו, פטריות, תרד, ברוקולי, תירס, פלפלים, כרוב,

גזר, נבטים, בצל סגול וירוק ברוטב פטריות, שומשום מעל

הטבעונית

דיסקו טוקיו
 אטריות ביצים, עוף, בטטה, פטריות, כרוב, גזר, נבטים, 

בצל סגול וירוק ברוטב טוקיו, בוטנים ושומשום מעל

הקלאסית

פופאי אסיה
 קינואה, עוף, ברוקולי, שעועית ירוקה, תרד, בטטה,

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

הבריאה

צרחות בנגקוק
 אטריות אודון, עוף, אווז מעושן, כרוב, גזר, נבטים, 

בצל סגול וירוק ברוטב בנגקוק, בצל קריספי וכוסברה מעל

החריפה

באלי באלי
 אטריות ביצים, עוף, בקר, אווז, ברוקולי, קשיו, כרוב, 

גזר, נבטים, בצל סגול וירוק ברוטב באלי ובוטנים מעל

המושחתת

 להבות שנחאי
 אורז לבן, עוף, פטריות, כרוב, גזר, נבטים, בצל סגול 

וירוק ברוטב שנחאי, כוסברה ופלח לימון מעל

לאוהבי אורז


