The
Shabbat Box
Starters

(1 starter for 2 people approx.)

Hanoi Salad / 24

Green Mango, Grapefruit, sprouts, Thai basil, cashew, fish sauce, chili, lime

Eggplant in Miso, Green tahina / 22
Peppers Matbucha / 22

Sichuan Nights / 79

Slow cooked unter rib, garlic, ginger, kaffir leaves,
Cambodian pepper sauce, coconut caramel, shallots

Chicken Teriyaki / 63
Chicken breast and leg, teriyaki glaze

Chicken Curry Masala / 61

Hummus & Beef / 34
Cooked Salmon, tomato sauce,
Cambodian basil

Mains

/ 31

The Shabbat Box

Package (minimum 2 people)

in our homemade spices mix

Mumbai Salmon / 72

Tomato, pepper, coconut milk stew, coriander, ginger

Side Dishes
White Jasmin Rice / 12

• Choose your main course (1 for 2 people)

Sauteed Rice / 14

• Assortment of starters

Sauteed Noodles / 14

• Assortment of side dishes

Seasonal Vegetables / 18

• 2x Challot
• Extra for Red wine

Parcela Sur, Vinas Memorias / 49
Psagot Sinai / 67
Cabernet Sauvignon / 94

Dessert
Yoghurt Coconut
Ice Cream (1 kg) / 89

Homemade Nutella, Coconut flakes, Brownies

Price per person / 98

Extra Challa / 15

Red Wines
Parcela Sur, Vinas Memorias, Spain / 68
"Light and easy to drink"

Psagot Sinai, Psagot Winery, Israel / 87
"Spicy and well balanced"

Cabernet Sauvignon Herzog Lineage, U.S / 109
"Full body, nice acidity for a very elegant Cabernet"

ארוחה בקופסה
לערב שבת
ראשונות

(מומלץ לחלוק)

האנוי סלט 24 /

מנגו ירוק ,אשכולית ,נבטים ,בזיליקום תאילנדי,
קשיו ,פיש סוס ,צי'לי וליים

חציל במיסו ,טחינה ירוקה 22 /
פלפלים מטבוחה 22 /

עיקריות
לילות סיצ'ואן 79 /
נתחי אונטריב בבישול ארוך ,שום ,ג'ינג'ר ,כפיר ליים,
קרמל פלפל קמבודי ,קוקוס ושאלוט

עוף ברוטב טריאקי 63 /
עוף בקארי מסאללה 61 /

חומוס בקר 34 /

שילוב ביתי של מבחר תבלינים

סלמון מבושל ,רוטב עגבניות,
בזיליקום קמבודי 31 /

סלמון מומבאי 72 /

קופסא לשבת

עגבנייה ,פלפל ,חלב קוקוס ,כוסברה ,ג'ינג'ר

תוספות

מינמום שני סועדים

אורז יסמין לבן 12 /

• בחרו את המנה העיקרית )מנה  1לזוג(

אורז מאודה 14 /

• מבחר מנות ראשונות

אטריות מאודות 14 /

• מבחר תוספות

מבחר ירקות מאודים 18 /

•  2חלות
• תוספת יין אדום
פרסלה שור ,ספרד 49 /
פסגות סיני ,יקב פסגות ,ישראל 67 /
קברנה סובניון הרצוג ,ארה"ב 94 /

מחיר לסועד 98 /

יין אדום
פרסלה שור ,ספרד 68 /

קל ונעים לשתייה

פסגות סיני ,יקב פסגות ,ישראל 87 /
מתובל ומאוזן כראוי

קברנה סובניון הרצוג ,ארה"ב 109 /
גוף מלא ,חומציות נחמדה עבור קברנה אלגנטי

קינוח
גלידת יוגורט קוקוס ( 1קילו) 89 /

תוספות של נוטלה ביתית ,שברי קוקוס ,ובראוניז

תוספת חלה 15 /

