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

מוגש עם ביצת העין שלנו !

*FRIDAY
BRUNCH
עיקרית
לבחירה

מומלץ לאכול את המנה עם ספרינג רול פריך

טבעוני 69 /
טופו ,תירס גמדי ושעועית רחבה

כבדים בטריאקי 71 /
כבדי עוף צלויים ,קרמל טריאקי ,בצל מעושן ובוטנים

+

סלמון 78 /
קלמנטינה מיובשת ,רוטב כפיר ליים וגלנגל
טרטר סלמון וטונה נא ,אבוקדו שומשום ווסבי

מיץ טבעי לבחירה
מיץ תפוזים  /לימונדה ירוקה /
תפוח וקינמון XXL ICED-TEA /

* תוספת אווז מעושן 9 /
*תוספת קריספי רול או סאמר רול 7 /
* אופציה לרוטב מתוק )לא חריף(
* אופציה ללא גלוטן

+

תה  /קפה חם

שקשוקה קארי ויאטנמית 74 /

חריפה אש עם קארי וייטנאמי עבודת יד ,עגבניות לחות,
פלפלים ושתי ביצים עלומות פריכות בטמפורה

*במחיר המנה העיקרית
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תה /
קפה חם
+

מיץ טבעי לבחירה
מיץ תפוזים  /לימונדה ירוקה /
תפוח וקינמון XXL ICED-TEA /

פיקנטי /

באן מי ירוק 72 /

חביתת ירק וייטנאמית ,איולי ,שום ,מלפפון ,חמוצים,
כוסברה ונענע בלחמניית בריוש

סלט היי – פונג 69 /

חריף /

לימונדה ירוקה עם מלפפון ,בזיליקום ונענע 27 /
פסיפלורה ,ליצ'י וקוקוס 29 /
מנגו ,פסיפלורה ,תפוח 29 /
תפוח וקינמון 28 /
תות ,תפוח ,לימון ונענע 30 /

22 / XXL ICED-TEA
היביסקוס
למון גראס

נקניקיות וייטנאמיות 74 /
נקניקיות עגל עם צ'ילי ,שאלוט ,שום ,רוטב קרמל ,בוטנים

טרטר סלמון וטונה (79 /מוגש ללא ביצה)

טבעוני /

המיצים מיוצרים לשמירה על מקסימום
ויטמינים ,מינרלים ,טעם וצבע .זהו המיץ
הטבעי באיכות הגבוהה ביותר.

שום ,למון גראס ,הוי-סטיר

סלסלת לחמים ומאפים

סלסלת
לחמים
ומאפים

תוצרת עצמית

עוף 69 /
ג'ינג'ר ,למון גראס ,סויה מעושנת

בקר 77 /

+

מיני ארוחת
בוקר צרפתית

מיצים טבעיים

ללא גלוטן

דג לבן מטוגן ,מנגו ירוק ,בזיליקום תאילנדי ,נבטים ,קשיו,
פיש סוס ,צ'ילי וליים

טוסט אבוקדו 71 /

בריוש ,סלסה אבוקדו ,בצל סגול ,עגבניות ,כוסברה,
ביצה שלוקה
תוספת סלמון 14 /

פרנץ' טוסט 69 /

מלחם בריוש ,שיבולת שועל ,אבקת סוכר ,פירות טרופיים,
קרם מסקרפונה -וניל ומייפל טהור

B u bb l e
Ju ic e s
מנגו וקוקוס 36 /
רק קוקוס 33 /
תוספת ספלאש של רום 17 /

גזוז כמו של פעם 17 /
פטל  /אבטיח  /אפרסק  /פסיפלורה

מה
שˇ
תיה חˉ
אספרסו 11 /
אספרסו כפול 13 /
אמריקנו 13 /
מקיאטו 12 /
מקיאטו כפול 13 /
קפוצ ינו קטן 14 /
קפוצ ינו גדול 18 /
תה יסמין 13 /
תה ירוק 13 /
תה לימונית לואיזה 13 /
תה נענע 12 /

וקטיילים
ת´˙
פריט קˉ
Brunch Cocktails
"The Piscines" / 36
הקוקטיילים משלבים מיצים שנסחטו
בכבישה קרה כדי לשמור על הערכים
התזונתיים והטעם הנפלא
The Classic
יין מבעבע מעל קרח ,קמפרי ,טוניק ,תפוזים

The Green Pool
יין מבעבע מעל קרח ,לימונדה ירוקה,
מלפפון ,נענע ובזיליקום

The Red pool
יין מבעבע מעל קרח ,תות ,תפוח ,לימון ונענע

ינוחים
ק´ ˜
קראנץ' בננה 41 /

עלי בצק פריכים ,קרם חלב שקדים ,קרמל קוקוס
ובננות ברום

קרמו שוקולד 39 /

ברולה שוקולד ופרלינה ,קראמבל שוקולד מלוח-
מתוק ,חלבה הודית מתובלת

סשימי אננס 42 /

אננס טרי ,קרם מנגו-קוקוס ,בזיליקום וסורבה וניל.

גלידה יוגורט קוקוס 27 /
אננס אפרסק 35 /

ליצ'י ,אננס ,אפרסק וקיווי על גלידה יוגורט קוקוס

שבבי קוקס טרי 36 /

עם פרורי שוקולד בלגי על גלידה יוגורט קוקס

עוגיות לוטוס וגנאש שוקולד 38 /

עם פרורי שוקולד בלגי על גלידה יוגורט קוקס

