
” We are so happy to see you back ! ” 

Appetizers 
 

Asian pickled Vegetables, 18 

 
 

Vietnamese Papaya Salad, 48 
 

Crispy Chicken Salad, 52 

cherry tomato, coriander, cucumber, mint vinaigrette 
 

Salmon Tartare, 59 

cucumber, peanuts, crispy shallot, fish sauce, lime & chili 
 

Beef Carpaccio, sticky rice, 59 

Sirloin, teriyaki citrus, aioli wasabi, orange, hazelnuts 

Spring Rolls 
 

   Summer roll, 29 

tofu, cucumber, carrot, cilantro, bean noodles, aioli Sriracha 

 Crispy roll, 31 

tofu, noodles, cabbage, carrot, red onion 

   Chicken Nemza, 38 

chicken, carrot, rice noodles and mushrooms 

 

Bao's 
3 steamed Chinese buns, with aioli, purple onion, cilantro, chili, mint 

 

Mushrooms & Eggplant, 59 

Asian Chicken, 68 

Beef Ragout, 69 

 

        Bo-Bun 
Classic Vietnamese salad combining protein, rice noodles, fresh 

vegetables, spicy sauce + peanuts, green onions, coriander, mint 
 

Recommended to eat the dish with an extra Crispy Roll, + Nis 7 
 

Vegan Bo-Bun # Tofu & Mushrooms, 63 

Chicken Ginger, 67 

Beef Lemongrass, 76 

Salmon & Kaffir lime, 78 

 
 

Noodles 
Handmade rice flour and tapioca noodles, served with Cambodian 

pepper caramel, chow-chow, mint, ginger, green onion 
 

Tofu & Mushrooms, 66 

Chicken Ginger, 69 

Beef Lemongrass, 76 

Salmon Asian citrus, 78

 

 

 
Banh-Mi  

A famous Vietnamese sandwich, born under the influence of the 

French cuisine on Vietnam // Pickles, aioli, mint, coriander, peanuts. 

Potatoes and Sweet Potatoes chips 
 

Banh-Mi Chicken ginger, 69 

Banh-Mi Beef lemongrass, 72 

 
Bao Burger 

 

Bao Beef Burger, 82  

Beef burger (90% beef / 10% lamb), steamed bun, lettuce, cucumber, 

ginger jam, aioli sriracha.  

Served with potatoes and sweet potatoes chips  

 

Bao Fish Burger, 78 

Steamed bun, crispy fish, tartare sauce, guacamole, served with 

Potatoes “a la Parisienne” 
 

 

 

 
 

 
Mains & Specials 

 

 

Traditional Pho Bo Soup, 68 

Traditional Vietnamese Consommé, anise, cinnamon, cardamom, 

fresh leaves, sirloin slices, bone marrow, rice noodles, coriander 

 

Mushrooms Pho Bo Soup, 63 (vegan) 

Exotic mushrooms Consommé, anise, cinnamon, cardamom, fresh 

leaves, rice noodles, coriander 

 

Salmon & Thai green curry, 87  

Coconut cream, Kaffir lime, Thai basil, peanuts, lime. Served with 

Jasmin rice 
 

Chicken Pepper, 79 

grilled spring chicken, smoked peppers, cashew, green Cambodian 

pepper, Sichuan caramel, Jasmin rice 

 

Chicken Masala, 83 / Tofu Masala, 76 

yellow Indian curry sauce, fennel seeds, fried peanuts, green onions. 

Served with Jasmin rice 

 

The Crying Tiger, 125 (spicy) 

Sirloin served medium-rare, roasted potatoes “a la Parisienne”, grilled 

greenbeans, tamarind spicy sauce 



  ! שובאנחנו כל כך שמחים לראות אותך "
 

 

 מנות ראשונות 
 

 18, אסייתיים  חמוצים ירקות
 

 
 48, פפאיה וייטנאמיסלט 

 
 52, קריספי צ'יקןסלט 

 , כוסברה, מלפפון, ויניגרט נענע שרי עגבניות
 

 59,  טרטר סלמון
 מלפפון, בוטנים, שאלוט פריך, רוטב דגים, ליים וצ'ילי 

 
 59 ,קרפצ'יו בקר, אורז דביק

 , איולי ווסאבי, תפוז, אגוזי לוז יםסינטה, טריאקי הדר 

 
 ויאטנמי  ספרינג רולס
 
 29, סאמר רול

 מלפפון, גזר, כוסברה, אטריות שעועית, איולי סריראצ'ה טופו, 
 

 31, רול פריך
 טופו, נודלס, כרוב, גזר, בצל סגול 

 

 38, נמזה עוף
 עוף, גזר, אטריות אורז ופטריות 

 

 באו

 צ'ילי, נענע לחמניות סיניות מאודות, עם איולי, בצל סגול, כוסברה,   3

 

 59, פטריות וחצילים

 68, עוף אסייאתי

69,  בקר וראג

 

 בון-בו

חלבון,  בין  של חם וקר משחק  וייטנאמי קלאסי המשלבמנה 

+ בוטנים, בצל ירוק,  פיקנטיאטריות אורז, ירקות טריים, רוטב 

 כוסברה, נענע 

 

 Nis 7, + פריך רול / מומלץ לאכול את המנה עם ספרינג רול

 
 63, בון טבעוני # טופו ופטריות-בו

 67, ג'ינג'רעוף 
 76, לימון גראסבקר 

 78, כפיר ליים למוןס

 

 נודלס 

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

 צ'או, נענע, ג'ינג'ר ובצל ירוק-צ'או

 

 66, טופו ופטריות

 69, ג'ינג'ר עוף

 76, לימון גראס בקר

 78, אסייתיים הדריםו סלמון

 
 

 מי  -ןבא
סנדוויץ' ויאטנמי מפורסם, שנולד בהשפעת הצרפתים על המטבח 

נענע, כוסברה ובוטנים. מוגש עם   ,חמוצים, איולי // בויאטנם

 תפו"א ובטטה   צ'יפס
 

 69, ג'ינג'ר עוףמי -ןב
 72, לימון גראס מי בקר-ןב

 
 באו בורגר 

  

 82, באו בקרבורגר 
טלה(, לחמניה מאודה, חסה, מלפפון,  %10בקר /  %90המבורגר בקר )

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

 
 78, באו פישבורגר 

 תפו"א פריזיאן טרטר, גוואקמולי,  רוטב,דג מטוגן , לחמניה מאודה

 
 

 
 

 עיקריות 
 
 

 68, מסורתי מרק פו בו
מסורתי, אניס, קינמון, הל, עלים טריים, פרוסות   ווייטנאמיקונסומה 

 סינטה, מח עצם, אטריות אורז, כוסברה
 

 )טבעוני( 63, פטריות מרק פו בו
, אניס, קינמון, הל, עלים טריים,  פטריות אקזוטיות  ווייטנאמיקונסומה 

 אטריות אורז, כוסברה
 

 87  ,תאילנדי קארי ירוק &סלמון 
 בזיליקום תאילנדי, בוטנים וליים קרם קוקוס, כפיר ליים, 

 מוגש עם אורז יסמין 
 

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

 וקרמל סצ'ואן. מוגש עם אורז יסמין 
 

 76, מסאלה טופו/   83, - מסאלה עוף 
 רוטב קארי הודי צהוב, זרעי שומר, בוטנים מטוגנים, בצל ירוק 

 מוגש עם אורז יסמין 
 

The Crying Tiger, 125  ( )חריף 

רוטב תמרהינדי , ירוקה שעועיתסינטה בצליה עדינה, תפו"א פריזיאן, 



                
 

Cocktails / קוקטיילים 
 
 

 

Monkey Island / 52 

vodka, dark rum, pineapple, melon and coconut 

 וודקה, רום כהה, אננס, מלון וקוקוס

 

Red River Passion / 49 

dark rum, aperol, mango, passionfruit and red chili 
 רום כהה, אפרול, מנגו, פסיפלורה וצ'ילי אדום 

 

Lychee Mojito / 49 

white rum, lychee, fresh lime and mint 
ליצ'י, סיד טרי ונענע רום לבן,   

 

 

P iscine Cockta ils 

 

P ink  Mam i / 44 

Rose wine, watermelon, strawberries, mint 

 יין רוזה, אבטיח, תותים, נענע 
 

Royal Lychee / 46 

Sparkling wine, Lychee, lime 

, ליצ'י, ליים מבעבע יין   
 

A star is Born / 46 

Sparkling wine, Raspberry, lime & basil 
 יין מבעבע, פטל, ליים ובזיליקום 

 

 

 

Infused Rose / 39 

We created special and fresh tastes for the summer from our house Rose 

שלנו  הרוזהמ  לקיץ ורעננים מיוחדים טעמים  יצרנו  

 

• Black elderberry and roses / שחור ומי ורדים  סמבוק  

• Jasmin flowers and peach /  פרחי יסמין ואפרסק 
 

 

                                                                                
 

Fresh juices & Iced Tea 
Our juices are made to keep maximum vitamins, mineral, taste and colour

וצבע טעם, מינרלים, ויטמינים מקסימום על לשמור מנת על מיוצרים שלנו המיצים  

 

Apple, Basil  / 28 ,תפוח ,  בזיל 

Green Lem onade / 27 ,לימונדה ירוקה 

Strawberry, Apple, Lime / 30 ,תות, תפוח, ליים 

Lychee, Coco /  33 ,ליצ'י, קוקו 

 

XXL Iced Tea / 24 
 

• Lemongrass 

• Hibiscus 

• Green Tea

 

                      
 

 

DESSERTS 
 קינוחים 

 

Yogurt Coconut Ice Cream / קוקוס  גלידת יוגורט  
 

Nutella & Brownies / 39 ,נוטלה ובראוניז 

Seasonal fruits / 42 ,פירות עונתיים 

Coconut & Caramel / 39 ,קוקוס וקרמל 

Chocolate Cremeux / 41 ,קרמו שוקולד 

 

Fruit Salad & Mango Sorbet /  מנגו סלט פירות וסורבה , 38 

 

Churros & Choco sauce /  וצ'ורוס ורוטב צ'וק ,  39



Sparkling & Champagne 
 
Rose Bartenura, Prosecco, Italy (375 ml) 120 
Bartenura Prosecco, Italy   160 
Drappier Carte D’Or, Champagne  485 
Barons de Rotschild, Champagne  630 
Brut Rose Barons de Rotschild, Champagne 720 
 
Rose 
 
Ste. Beatrice, Cotes de Provence  125 
Mademoiselle, La Citadelle du Diamant   165 
Chateau Roubine, Cotes de Provence 240 
 
White 
 
Elvi Vina Encina Blanco, Spain   120 
Baron Herzog Chardonnay, California 145 
Jezreel Viognier    160 
Mademoiselle, La Citadelle du Diamant 185 
Gewurztraminer Koenig, Alsace  180 
Goose Bay Sauvignon Blanc, New Zealand 195 
Chablis Les Marroniers, France  245 
Yatir Creek, Yatir Winery, Israel  295 
‘C’ Blanc du Castel, Israel   310 
 
Red 
 
Jezreel Alfa     155 
Psagot Sinai     159 
Shilo Shor Merlot    190 
Chianti Ovadia Estates, Italy   190 
Herzog Lineage Cab. Sauvignon, USA  215 
Petit Castel, Castel Winery    270 
Flechas De Los Andes, Malbec, Argentina 295 
Grand Vin, Castel Winery   385 
Yatir Forest, Yatir Winery, Israel  430 

 מבעבע ושמפנייה 
 

מ"ל( 375ברטנורה, פרוסקו, איטליה ) הרוז  
איטליה , פרוסקו ברטנורא  

שמפניה , דאור קארט דרפייה  

שמפניה, רוטשילד דה ברון  

שמפניה,  רוטשילד דה ברון רוזה ברוט  

 

 רוזה
 

39                            פרובנס דה קוט, ביאטריס סנט שאטו   
דיאמנט דו סיטאדל לה, מדמואזל  

פרובנס  דה קוט, רובין שאטו  

 

 לבן 
 

35                                     ספרד, לבן אנסינה וינה אלבי  

41                                 קליפורניה, שרדונה הרצוג ברון  

  ויונייה יזרעאל עמק
                                          דיאמנט דו סיטאדל לה, מדמואזל

47                                         אלזס, קוניג גוורצטרמינר  

זילנד ניו, בלאן סוביניון  ביי  גוס  

צרפת , מרונייה לה שאבלי  
, ישראל נחל, יקב יתיריתיר   

‘C’ Blanc du Castel 
 

 אדום 
 

                                                   אלפא יזרעאל עמק

40                                                            סיני פסגות  

48                                                     מרלו שור שילה  

איטליה, אסטייטס עובדיה קיאנטי  

55                   קליפורניה, סוביניון קברנה ליניאגי הרצוג  

 פטיט קסטל, יקב קסטל
ארגנטינה, אנדס  לוס דה פלציאס מאלבק גראן  

 גרנד וין, יקב קסטל 
ל יער יתיר, יקב יתיר, ישרא

 


