WELLNESS
M E N U

32 .........................

רול דג לבן וגספצ'ו

גספצ'ו עגבניות שרי ,זרעי דלעת

קלוריות / 160 :חלבונים / 11.5 :פחמימות / 18 :סוכר / 3 :שומן3.5 :

52 ...............................

סלט קייל ועוף

תפוח צלוי ,כרוב ,בצל סגול ,קשיו ,ויניגרט הדרים שומשום
קלוריות / 260 :חלבונים / 22 :פחמימות / 15 :סוכר / 9 :שומן12 :

באו בון בריאות

סלט ויאטנמי קלאסי ,בשילוב חלבונים ,ירקות טריים,
בוטנים ,בצל ירוק ,כוסברה ונענע מוגש עם ויניגרט שמן זית
יוזו עדין .החלפנו את אטריות האורז הקלאסיות  -בספגטי
של זוקיני ופאפיה עבור גירסא קלילה יותר של הסלט

באו בון סלמון וטונה טרטר79 ..........................

סלמון וטונה נא ,אבוקדו ,שומשום ,וואסבי ,פאפיה מסולסלת
קלוריות / 365 :חלבונים / 31 :פחמימות / 25 :סוכר / 17 :שומן13.5 :

באו בון עוף

66 .........................................

פילה עוף ,גזר ,ג'ינג'ר ,למון גראס ,סויה מעושנת ,רוטב הוי
סטיר ,זוקיני מסולסל
קלוריות / 291 :חלבונים / 47 :פחמימות / 8 :סוכר / 6 :שומן6 :

המבורגר טבעוני Beyond burger

89 .......

לחמניה באו ,גוואקמולי ,עגבניה טריה ,ריבת ג'ינג'ר ,בצל
מוחמץ ,מלפפון טרי
מוגש עם סלט ירוק רענן

קלוריות / 405 :חלבונים / 22.6 :פחמימות / 13.6 :סוכר/ 1.4 :שומן28 :

82 .........................

קערת קינואה וסלמון

קינואה אדומה ,פילה סלמון מאודה ,אבוקדו ,עגבניות שרי,
בצל ירוק ,בוק צו'י צלוי ,נבטים ,כוסברה ונענע

קלוריות / 797 :חלבונים / 61 :פחמימות / 56 :סוכר / 7.5 :שומן33 :

פנקוטה זרעי צ'י

39 ...............................

פירות העונה ,זרעי צ'יה ,מי יסמין ,גוז'י ברי

קלוריות / 220 :חלבונים / 4.1 :פחמימות / 20.2 :סוכר 10 :שומן14 :

קערת אסאי

42 .....................................

גרנולה ,מבחר פירות העונה ,סילאן ,זרעי צ'יה

קלוריות / 446 :חלבונים / 10.5 :פחמימות / 68.2 :סוכר / 21 :שומן14 :

ללא גלוטן

טבעוני

מופחת סוכר

White fish roll & Gazpacho

Cherry tomato gazpacho, pumpkin seeds

........ 32

Calories: 160 / Proteins: 11.5 / Carbohydrates: 18 / Sugar: 3
Fat: 3.5

Kale & Chicken salad

................. 52

Roasted apple, cabbage, red onion, cashews, citrus
and sesame vinaigrette
Calories: 260 / Proteins: 22 / Carbs: 15 / Sugar: 9 / Fat: 12

Healthy Bo-Bun

Classic Vietnamese salad combining protein, fresh
vegetables, peanuts, green onions, coriander
and mint. Served with a light olive oil & yuzu
vinaigrette. We replaced the classic rice noodles
by papaya and zucchini spaghetti for our lighter
versions of the Bo-Bun

Bo-Bun Salmon and Tuna Tartare............. 79
Raw salmon and tuna, avocado, sesame, wasabi,
papaya spaghetti

Calories: 291 / Proteins: 47 / Carbohydrates: 8 / Sugar: 6 / Fat: 6

Bo-Bun Spring chicken

.................... 66

Spring chicken, carrot, ginger, lemongrass, smoked
soy, zucchini spaghetti
Calories: 291 / Proteins: 47 / Carbohydrates: 8 / Sugar:6 / Fat: 6

Vegan burger-Beyond burger

.. 89

Steamed Bao Bun, Guacamole, fresh tomato, ginger
jam, pickled onion, fresh cucumber
Served with fresh green salad
Calories: 405 / Proteins: 22.6 / Carbs: 13.6 / Sugar: 1.4 / Fat: 28

Salmon & Quinoa bowl

................ 82

Red quinoa, steamed salmon fillet, avocado, cherry
tomato, green onions, sprouts, coriander, mint
Calories: 797 / Proteins: 61 / Carbs: 56 / Sugar: 7.5 / Fat: 33

Chia Seed Panacotta

....................... 39

Seasonal fresh fruits, chia seeds, jasmine water,
goji berries
Calories: 220 / Proteins: 4.1 / Carbs: 20.2 / Sugar: 10 / Fat: 14

Acai bowl

..................................... 42

Granola, seasonal fruits rainbow, silan, chia seeds
Calories: 446 / Proteins: 10.5 / Carbs: 68.2 / Sugar: 21 / Fat: 14.2

Gluten Free

Vegan

Low Sugar

