עסקית צהריים
(מוגשת בימים א'-ה' בין השעות )12:00-16:00

* כל מנה עיקרית מוגשת בתוספת סלט יאם גא לאם  -סלט מרענן של כרוב לבן ,כרוב סגול ,גזר ,עגבניות
שרי ,נבטים ובצל ירוק ,ברוטב על בסיס בוטנים ,שום ,סוכר דקלים ,לימון ,סויה ושמן שומשום.

קארי בצהריים  -יופי של הרגל
תבשילי עוף בקארי צהוב ,אדום ,ירוק ומאסמן טופו  /עוף  ₪56דג  /בקר ₪64 -
גאנג לאונג
טופו  /עוף  /דג בתבשיל קארי צהוב ,חלב קוקוס ,פפאיה ,בטטה ,בצל לבן וירוק ,כרובית,
מנגולד ,קשיו ,בזיליקום ,שום ,לימון וג'ינג'ר.

גאנג גאטי הד
טופו  /עוף  /דג  /בקר בתבשיל קארי אדום ,חלב קוקוס ,בצל ,מנגולד ,פטריות שמפיניון ,למון
גראס ,כפיר ליים ,גלנגל ,בזיליקום ,ג'ינג'ר ושום.

גאנג קייאו וון

גאנג מאסמן
טופו  /עוף  /בקר בתבשיל קארי מאסמן ,חלב קוקוס ,קינמון ,הל ,תפוחי אדמה ,בצל ,מנגולד,
בוטנים ,כפיר ליים ,למון גראס ,גלנגל ,ג'ינג'ר ושום.

ללקק ת'אצבעות
מנות ווק חם ולוהט טופו  /עוף  ₪56דג  /בקר ₪64 -

אפשרות למנה ללא גלוטן (בסביבת גלוטן)

טופו  /עוף  /דג בתבשיל קארי ירוק ,חלב קוקוס ,חצילים ,ברוקולי ,מנגולד ,למון גראס ,כפיר
ליים ,גלנגל ,בזיליקום ,בצל ירוק ,ג'ינג'ר צ'ילי ושום.

פאד תאי

פאד סייאו
טופו  /עוף  /דג  /בקר מוקפץ עם אטריות אורז רחבות מושחמות ,ברוקולי ,ביצה ,בצל ירוק,
בזיליקום ,באק צ'וי ,שום וג'ינג'ר.

אפשרות למנה טבעונית

טופו  /עוף מוקפץ עם אטריות אורז דקות ,גזר ,ביצה ,בצל ירוק ,נבטים ,שום ,ג'ינג'ר ,פיש סוס
וכוסברה.

פאד פאק

פאד קפאו
עוף  / Redefine Meat /בקר קצוץ צלוי בווק עם רוטב שיטאקי ,סויה ,צ'ילי ,בצל ,שעועית ירוקה,
שום ובזיליקום ,מוגש עם אורז וביצת עין רכה מעל.

בא לי גם...
קולה /קולה זירו
מים מינרליים  /סודה תאילנדית
תה ירוק יסמין
בקס ( 270מ"ל)

₪8
₪8
₪9
₪15

משהו לקינוח
טפיוקה

₪15

פניני טפיוקה בקרם קוקס ופירות טריים.

חריף

טופו  /עוף  /בקר  /דג מוקפץ עם גזר ,גמבה ,כרובית ,בצל ,באק צ'וי ,שום ,שמפיניון ואגוזי
קשיו ברוטב מתקתק ,מוגש עם אורז.

חפשו אותנו באינסטגרם
__change_ba

