
מומלץ לאכול את המנה עם סאמר רול / רול פריך

בו-בון טבעוני # טופו ופטריות / 69

עוף ג'ינג'ר / 74

בקר לימון גראס / 82

בו-בון שאבון עם בשר-חדש* רידיפיין מיט / 72
סלמון כפיר ליים / 84

מנה וייטנאמית קלאסית המשלבת משחק של חם וקר 
בין חלבון, אטריות אורז , ירקות טריים ברוטב פיקנטי עם 

בוטנים, בצל ירוק, כוסברה ונענע . (אופציה ללא גלוטן )

האנוי באו בורגר
המבורגר בקר ( 90% בקר/ 10% טלה) , לחמנייה מאודה , חסה, 

מלפפון, ריבת שומר ואיולי סריראצ'ה. מוגש עם צ'יפס תפו"א / 92

מרק פו בו מסורתי
קונסומה ווייטנאמי מסורתי, אניס, קינמון, הל, עלים טריים, פרוסות 

סינטה, אטריות אורז וכוסברה / 74

צ'יקן פפר
פרגית על הגריל, פלפלים מעושנים, קשיו, קרמל סצ'ואן, אורז יסמין, 

שומשום קלוי / 86

סינטה בצליה עדינה, תפו"א פרזיהן, סלסה שאלוט, רוטב תמרהינדי / 139
 (אופציה ללא חריף )

The Crying Tiger 

Fish Market

 סלמון & אטריות ביצים 
אטריות ביצים, קרמל פלפל קמבודי, ליים מקורמל, ג'ינג'ר, בצל 

ירוק ופטריות / 86

הוי-אן טונה אדומה
אטריות ביצים, טונה אדומה, ארטישוק, צ'או-צ'או, 

ברוקולי, כוסברה ולימון / 98

 דג לבן &  קארי ירוק
קרם קוקוס , כפיר ליים , בזיליקום תאילנדי, ליים.

מוגש עם אורז יסמין / 122  - אופציה צמחונית עם טופו / 82 

דניס סייגון
דג שלם מטוגן וצלוי ברוטב הוייסין, מוגש עם עלי חסה, שינג'אן, 

בוטנים, אורז יסמין / 138 (אופציה ללא חריף )

רול
סאמר 

קריספי רול

חריףפיקנטי
*בשר-חדש

טבעוניללא גלוטן אינו מכיל רכיבים מן החי

נודלס בעבודת יד מקמח אורז וטפיוקה , קרמל פלפלים קמבודי, 
קריספי פנקו, נענע, ג'ינג'ר , פטריות ובצל ירוק (אופציה ללא גולטן)

טופו ופטריות / 72

עוף ג'ינג'ר / 76
בקר לימון גראס / 79

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

 באן מי עוף / 76באן מי בקר / 82

 באן מי שאבון – עם "בשר-חדש*" מרידיפין מיט / 74

ראגו בקר אסאדו / 54

2 לחמניות סיניות מאודות עם איולי , בצל סגול, כוסברה , (צ'ילי ) ונענע

שווארמה אסייאתית ושינג׳אן / 52 

פטריות ובשר-חדש* מרידיפיין מיט / 49

אקסטרה באו (יחידה אחת): 
פטריות / שווארמה / ראגו בקר אסאדו / + 23 

רול פריך
טופו, נודלס, כרוב, גזר, בצל סגול / 36

נמזה עוף
עוף, גזר, אטריות אורז ופטריות / 41

בשר-חדש* מרידפיין מיט , נודלס, כרוב, גזר ובצל סגול / 45
רול בקר

סאמר רול
טופו, מלפפון, גזר, כוסברה, אטריות שעועית, איולי סריראצ'ה / 33

סטייקי רייס / 23

סלט טאטאקי טונה
טונה אדומה צרובה קלות, סלנובה , אפונת סנופיס, תפו״א, שומר, 

ברוקולי, בזיליקום , שמן שומשום קרוטונים ברוטב טום ים / 72

Flower Power סלט
סלט פומלות עם חזה עוף, מלפפון, גזר ,נענע ושמן שומשום / 45

פלטת Sharing  -  מגש ויאטנמי מרהיב לחלוקה הכולל :
2 יחידות של רול פריך ספרינג רולס ויאטנמי עם 4 יחידות של סאמר 

רול, 2 יחידות של באו לבחירה :
(פטריות ובשר חדש* מרידיפיין מיט , שווארמה אסיאתית ושינג'אן, 

ראגו בקר אסאדו) וירקות חמוצים אסיאתיים /  98 

ירקות חמוצים אסייתיים / 24

חציל טריאקי
חציל צלוי, קרם קשיו, טריאקי יוזו, שום קונפי ובאו מטוגן / 42

טרטר סלמון
מלפפון, בוטנים, שאלוט פריך, אננס, כוסברה, 

גוואקמולי, רוטב דגים, ליים וצ'ילי / 64

סלט פפאיה וייטנאמי
פפאיה, עגבניות שרי, מלפפון, פרח בננה, בוטנים, 

נענע, רוטב צ'ילי שום וליים / 49



התפריט שלנו מציג גירסת פיוז'ן 
מודרנית של קלאסיקות 

מויאטנאם בהשפעת המטבח 
הצרפתי-ישראלי.

שילוב של חומרי גלם מקומיים 
ומיובאים היישר מויאטנם 

למטבחנו.
המטבח מבוסס על תשוקה, אש, 

צבעים וכמובן המון שימחה.
התוצאה היא מזרח-מערב מאוזן,

 קליל ובריא.
קפה האנוי מציעה מגוון 

אפשרויות של מנות ללא גלוטן 
ומנות טבעוניות.

Our Story



אקווה פנה (750 מ"ל) / 29
סן פלגרינו (750 מ"ל) / 29
סן בנדטו (500 מ"ל) / 18

סודה (250 מ"ל) / קוקה קולה /  זירו / 15
מים טוניק / 15

Softs

Fresh Juices
100% סחוט טבעי ,המיצים שלנו מיוצרים על מנת לשמור 

על מקסימום ויטמינים, מינרלים, טעם וצבע

החליטות שלנו מיוצרות בישראל מ100% צמחים ותה ירוק 
איכותי. ללא חומרים משמרים, טעים כמה שזה טבעי

לימונדה ירוקה / 29

תפוח, פסיפלורה, בזיל / 30

תות, תפוח, ליים  / 30

XL Iced Tea

לימון גראס / 28

היביסקוס / 28

תפוח קמומיל / 30

Kids Menu

 נאגטס וצ'יפס

עוף טריאקי ואורז יסמין

 אטריות עוף לילדים ורוטב טריאקי

כל תפריט הילדים מגיע עם משקה מוגז ותוסס בטעמים – 
אבטיח, פסיפלורה, אפרסק ופטל לבחירה





חבית

Beers

CaPhe Hanoi special (by Herzl beer), Israel / 35
Asahi, Japan / 34

בקבוק
Singha, Thailand / 33
Herzl IPA, Israel / 38

Corona / 33

Monkey Island 
וודקה, רום כהה, אננס, מלון וקוקוס / 54

רום לבן, סירופ שקדים, מיץ אננס, ליים / 56
The Mokai

רום לבן, ליצ'י, סיד טרי ונענע / 52
Lychee Mojito 

טקילה בלנקו, חליטת היביסקוס, פסיפלורה, ליים / 54
Golden Hibiscus 

בומבי ג'ין, חליטת למון גראס, ליים, מי טוניק  / 56
Lemongrass Gimlet 

יין מבעבע, פטל, ליים ובזיליקום / 52
A Star is Born

Cocktails

רום כהה, אפרול, מנגו, פסיפלורה וצ'ילי אדום / 54
Red River Passion 

רוזה ברטנורה, פרוסקו, איטליה (375 מ"ל) / 129
ברטנורא פרוסקו, איטליה / 195

דרפייה קארט דאור, שמפניה / 530
ברון דה רוטשילד, שמפניה / 685

ברוט רוזה ברון דה רוטשילד, שמפניה / 770

R. קוט דו פרובנס  / 155 
מדמואזל, לה סיטאדל דו דיאמנט / 195

שאטו רובין, קוט דה פרובנס / 265

אלבי וינה אנסינה לבן, ספרד / 165
 ברון הרצוג שרדונה, קליפורניה / 170

 עמק יזרעאל ויונייה / 170
                                            מדמואזל, לה סיטאדל דו דיאמנט / 195

גוס ביי סוביניון בלאן, ניו זילנד / 235
דומיין דה וירבאן ,שאבלי,צרפת / 285

 350 / ‘C’ Blanc du Castel

                                                  עמק יזרעאל אלפא / 175
    פסגות סיני / 180

שילה שור מרלו / 195
קיאנטי עובדיה אסטייטס, איטליה / 220

הרצוג ליניאגי קברנה סוביניון, קליפורניה / 235
פטיט קסטל, יקב קסטל / 275

גראן מאלבק פלציאס דה לוס אנדס, ארגנטינה / 295
גרנד וין, יקב קסטל / 395

 הו מדוק אדמונד רוטשילד , צרפת / 450

לבן
אלבי וינה אנסינה לבן, ספרד / 42

ברון הרצוג שרדונה, קליפורניה / 46  
 גוורצטרמינר קוניג, אלזס / 49 

רוזה
שאטו סנט ביאטריס, קוט דה פרובנס / 43 

אדום
 פסגות סיני / 48                                                            
שילה שור מרלו / 49                                                     

הרצוג ליניאגי קברנה סוביניון, קליפורניה / 56  

בכוסות
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