Bo-Bun

Cold Press Juices

סלט ויאטנמי קלאסי המשלב משחק של חם וקר שיש
בו איזון תזונתי מושלם בין פרוטאין ,עלים ,ירקות
רעננים ,אטריות אורז ,רוטב פיקנטי ,בוטנים ,בצל ירוק,
כוסברה ונענע.
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מוגש עם חסה ,נענע ,כוסברה ,רוטב צ׳ילי וליים.
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תפוח וקינמון 28 /

28

ליצ'י ,מלון ,ג'ינג'ר 29 /
סלק ,ענבים ,תפוח 29 /

58

דף אורז ממולא בכרוב מאודה ,גזר ,בצל סגול,
אטריות וטופו.

לימונדה ירוקה עם מלפפון ,בזיליקום ונענע 26 /
תפוח ,אננס ,בזיליקום 29 /

68

* אופציה לרוטב טבעוני

המיצים שלנו נסחטים בתהליך חדשני ומתקדם,
הנקרא »כבישה קרה« ,השומר על מקסימום
ויטמינים ,מינרלים ,טעם וצבע  -זהו המיץ
הטבעי באיכות הגבוהה ביותר.

פסיפלורה ,ליצ'י וקוקוס 29 /

72

דף אורז ממולא בפומלה ,נבטים ,קוקוס זהב,
בזיליקום ונענע.

תוצרת עצמית

קוקוס ,למון גראס ,יסמין 28 /

* אופציה לרוטב טבעוני

מנגו ,מלון ,ג'ינג'ר 29 /

68

34

79

.

תוספת אווז מעושן 9 /

57

תוצרת עצמית

חליטה קרה

* אופציה לרוטב מתוק )לא חריף(
* אופציה ללא גלוטן )פרט לכבד עוף(

סלמון נא ,טרטר מלפפונים ,בוטנים ,כוסברה,
עלי פטריה וקרמל.

18 /

* אופציה טבעונית 41 /

39

מלפפון,
ברוטב חמאת בוטנים ,פיש סוס ,ליים ,צ'ילי ובוטנים.

39

68

קונסומה ויאטנמי מסורתי בבישול ארוך ,בניחוח כוכב אניס,
קינמון ,ליקריץ והל ,ירוקים טריים ,פרוסות סינטה ,מח עצם,
אטריות אורז וכוסברה.
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סלט באפ קיי קיי

מקמח אורז וטפיוקה ,קרמל פלפלים
מלפפון,
.

44

כרוב עם עוף ,נענע ,אננס ,גזר ופרוסות צ׳ילי
ברוטב צ׳ילי ,שום ,ליים ופיש סוס.

נקניקיות שוק האנוי

54

עוף 66 /
טופו 62 /

ארבע יח׳ של נקניקיות עגל ,צ'ילי ,שאלוט,
שום ,ג'ינג'ר ,קרמל פלפלים ובוטנים.

15 /
פטל  /אבטיח  /אפרסק

בקר 72 /
סלמון 74 /

79
.

באן מי

הבריוש הצרפתי המפורסם שנולד בהשתלטות
הצרפתים במאה ה 18-על ויאטנם .עוף/בקר במשרה
ויאטנמי ,חמוצים ,מלפפון ,איולי ,אווז מעושן ,נענע,
כוסברה ובוטנים .מוגש בתוספת צ׳יפס.
59

בקר 65 /

76
אספרסו 11 /
* אופציה טבעונית טופו מטוגן 58 /

דג טרופי
שלוש יח׳ של לחמניות סיניות מאודות עם ממרח
איולי ,סלנובה ,צ׳ילי ,בצל סגול ,כוסברה ונענע.

58

אספרסו כפול 13 /
אמריקנו 13 /

96

דג לבן שלם פריך מוגש עם סלט של צ'ילי ,נענע ,כוסברה,
קשיו ,בזיליקום תאילנדי ושאלוט פריך לצד רוטב פיש סוס,
ליים ,שום ,ג׳ינג׳ר ולמון גראס .מוגש עם סטיקי רייס.

לילות סיצ'ואן

105

68

של
בטטה סגולה ו

קפוצ׳ינו קטן 17 /
תה יסמין 12 /
תה ירוק 12 /
תה לימונית לואיזה 12 /
תה נענע 10 /

142

לצד

מקיאטו כפול 13 /
קפוצ׳ינו גדול 18 /

נתחי אונטריב בבישול ארוך ,שום ,ג'ינג'ר ,עלי קפיר ,נענע,
בזיליקום .ברוטב פלפל קמבודי ,קרמל ,קוקוס ושאלוט.
מוגש עם אורז יסמין.

69

מקיאטו 12 /

.

אופציה טבעונית /

קנקן תה 24 /

הקוקטיילים שלנו משלבים מיצים
 כך אנו שומרים,שנסחטו בכבישה קרה
על הערכים התזונתיים והטעם הנפלא

A perfect pear / 46
 וניל, אגסים, ליקר אלדר פלאוור,וודקה

Red River Passion / 48

Vietnamese Style Mojito / 44

Lychee Mojito / 42

Don Jalapeno / 46

SPECIAL COCKTAILS :
Ask for it

Infused Wine
שלנו

ליין

Infused White / 35
Infused Rose / 35
או

