
 Bo-Bun בו-בון 
 טבעוני  - טופו, תירס גמדי ושעועית רחבה

 עוף - ג'ינג'ר, למון גראס, סויה מעושנת
 כבדים בטריאקי - כבדי עוף צלויים,

קרמל טריאקי, בצל מעושן ובוטנים
 נודלס עוף / טופו 

נודלס בעבודת-יד מקמח אורז וטפיוקה, קרמל פלפלים 
קמבודי, צ'או-צ'או, נענע, ג'ינג'ר ובצל ירוק

 שיפוד ַּפרִגית 
ַּפרִגית, אורז מטוגן , ירקות עונתיים, נענע, כוסברה, 

שאלוט קריספי, ליים

 בו-בון Bo-Bun סלמון 
קלמנטינה מיובשת, רוטב כפיר ליים וגלנגל

 צ'יקן פפר 
פרגית על הגריל, פלפלים מעושנים, קשיו ויאטנמי, פלפל 

קמבודי ירוק וקרמל סצ'ואן. מוגש עם אורז יסמין
 נודלס סלמון

נודלס בעבודת-יד מקמח אורז וטפיוקה, קרמל פלפלים 
קמבודי, צ'או-צ'או, נענע, ג'ינג'ר ובצל ירוק

 באן מי בקר
סנדוויץ' ויאטנמי מפורסם, שנולד בהשפעת הצרפתים על המטבח 

בויאטנם. חמוצים, איולי, נענע, כוסברה ובוטנים. מוגש עם צ'יפס
 שיפודי סלמון 

סלמון צרוב, אורז מטוגן , ירקות עונתיים, נענע, 
כוסברה, שאלוט קריספי, ליים

 האנוי בורגר
המבורגר בקר, לחמניה מאודה, חסה, מלפפון, ריבת 

ג'ינג'ר ואיולי סריראצ'ה. מוגש עם ציפס תפו"א ובטטה

 תה קר
 לימון גראס קלאסי

 לימון גראס, נענע ובזיליקום
 היביסקוס, פירות אדומים ונענע

היביסקוס, ליצ'י וג'ינג'ר

 לימונדה ירוקה
תוצרת עצמית

 גזוז של פעם
פטל / אפרסק / פסיפלורה

סודה, קוקה קולה, זירו / 5

אקווה פאנה, סאן פלגרינו )750 מ"ל( / 16

330ml בירה מהחבית 
)אלכסנדר/סינגה( / 10

כוס יינות נבחרים / 15

ˉשתיה קרה ˇ

 ספרינג רול ויאטנמי 
סאמר רול   / רול פריך   / נאמזה עוף

טרטר סלמון / 13+ 
סלט סייגון

סלט פפאיה ויאטנמי 
סלט היי-פונג / 11+ 
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ראשונות

 צהריים
עסקית

++מנה ראשונה       מנה גדולה       שתיה

Bo-Bun בו-בון
סלט ויאטנמי קלאסי המשלב משחק של חם וקר 
בין פרוטאין, עלים, ירקות רעננים, אטריות אורז 
ורוטב פיקנטי, בוטנים, בצל ירוק, כוסברה ונענע

 בו-בון Bo-Bun בקר 
שום, למון גראס, הוי-סטיר

 נודלס בקר
נודלס בעבודת-יד מקמח אורז וטפיוקה, קרמל פלפלים 

קמבודי, צ'או-צ'או, נענע, ג'ינג'ר ובצל ירוק
 באן מי עוף / כבדים

סנדוויץ' ויאטנמי מפורסם, שנולד בהשפעת הצרפתים על המטבח 
בויאטנם. חמוצים, איולי, נענע, כוסברה ובוטנים. מוגש עם צ'יפס

 חריימה טופו 
טופו בטמפורה, פלפלים, קארי שהכנו לבד, דלעת צלויה, 

חומוס, חלב קוקוס וכוסברה. מוגש עם אורז יסמין.
 שיפוד בקר 

סינטה על הגריל, אורז מטוגן , ירקות עונתיים, נענע, 
כוסברה, שאלוט קריספי, ליים



Bo-Bun  
Vegan  - tofu, corn, green bean mix and bok choy 
Chicken - ginger, lemongrass and smoked soy 
Teriyaki Chicken Livers - Teriyaki caramel, 
roasted chicken livers and smoked onion
Noodles Chicken / Tofu  
handmade rice flower and tapioca noodles, served with cambodian 
pepper caramel, chow chow, mint, ginger and green onion.
Spring Chicken Skewer  
Spring Chicken, fried rice with seasonal vegetables, mint, 
coriander, crispy shallots and lime

Iced Tea 
Lemongrass classic 

Lemongrass, mint & basilic 
Hibiscus, red fruits & mint 
Hisbiscus, lytchee & ginger

Green Lemonade 
Homemade

Old Style Soda Pop 
Raspberry / Peach /Passionfruit

Soda, Coca-Cola, Coca Zero / 5

Acqua Panna / 
San Pellegrino (750 ml) / 16

Draught beer 330ml 
( Alexander / Singha) / 10

Glass of our selected wines / 15
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Small dishes

Business 
Lunch

a Small Plate      a Big Plate      a Drink++

Bo-Bun
Classic Vietnamese salad combining protein, rice 
noodles, fresh vegetables and spicy sauce, served 
with peanuts, green onions, coriander and mint

Vietnamese Spring Roll 
Summer roll  / Crispy roll  / Chicken Nemza

Salmon Tartar / +13 

Saigon Salad

Vietnamese 
Papaya Salad 

High-pong Salad / +11 

Bo-Bun Beef  
garlic, lemongrass and hoister sauce
Noodles Beef 
handmade rice flower and tapioca noodles, served with 
cambodian pepper caramel, chow chow, mint, ginger and green 
onion.
Bun Mi Chicken / Chicken Livers 
A famous Vietnamese sandwich, born under the influence of 
the French cuisine on Vietnam. pickles, aioli, mint, coriander 
and peanuts. Served with French fries
Tofu Chraime  
Our homemade tomato, pepper and Tofu in Tempura, roasted 
pumpkin, chickpeas, coconut milk and cilantro. Served with 
jasmine rice
Beef Skewer  
Grilled sirloin, fried rice with seasonal vegetables, mint, 
coriander, crispy shallots and lime

Bo-Bun Salmon  
dried tangerine, kaffir lime sauce and galangal

Chicken pepper  
grilled pullet, smoked peppers, vietnamese cashew, green 
cambodina pepper and sichuan caramel, served with jasmine rice.
Noodles Salmon 
handmade rice flower and tapioca noodles, served with cambodian 
pepper caramel, chow chow, mint, ginger and green onion.
Bun Mi Beef 
A famous Vietnamese sandwich, born under the influence of 
the French cuisine on Vietnam. pickles, aioli, mint, coriander 
and peanuts. Served with French fries
Salmon Skewer  
Seared salmon, fried rice with seasonal vegetables, mint, 
coriander, crispy shallots and lime

Hanoi Burger 
Beef burger, steamed bun, lettuce, cucumber, ginger jam and 
aioli sereracha. Served with potato and sweet potato chips.

ˉĈold Drinks


