
STARTER + MAIN + DRINK

בו בון סלמון
מנה וייטנאמית קלאסית 

המשלבת משחק של חם וקר בין 
חלבון, איטריות שעועית, ירקות 

טריים, רוטב פיקנטי עם בוטנים, 
בצל ירוק, כוסברה

נודלס סלמון
נודלס בעבודת יד מקמח אורז 

וטפיוקה, קרמל פלפלים 
קמבודי, קריספי פנקו, ג'ינג'ר, 

למון גראס ובצל ירוק 

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

ריבת שומר ואיולי סריראצ'ה.
מוגש עם צ'יפס תפו"א 

 באו פטריות
2 לחמניות סיניות מאודות עם איולי, בצל סגול, כוסברה, צ'ילי 

ונענע .מוגש עם סלט עלים מרענן או עם צ'יפס לבחירה

צ'יקן אנד צ'יפס
עוף מצופה בטמפורה וצ'יפס

MAIN + DRINK

צ'יקן פפר
פרגית על הגריל, פלפלים 

מעושנים, קשיו, קרמל סצ'ואן, 
אורז יסמין ושומשום קלוי

באו ראגו בקר אסאדו
2 לחמניות סיניות

מאודות עם איולי, בצל 
סגול, כוסברה, צ'ילי ונענע. 
מוגש עם סלט עלים מרענן 

או עם צ'יפס לבחירה

באן מי עוף
סנדוויץ' ויאטנמי מפורסם שנולד בהשפעת הצרפתים 
על המטבח בויאטנם – בגט, עוף מוקפץ, גזר ומלפפון, 

איולי, נענע, כוסברה ובוטנים. מוגש עם צ'יפס תפו"א

בו בון דג לבן מטוגן וליים
מנה וייטנאמית קלאסית 

המשלבת משחק של חם וקר 
בין חלבון, איטריות שעועית, 

ירקות טריים, רוטב פיקנטי עם 
בוטנים, בצל ירוק, כוסברה

בו בון בקר למון גראס
מנה וייטנאמית המשלבת משחק של חם וקר 

בין חלבון, איטריות שעועית, ירקות טריים, 
רוטב פיקנטי עם בוטנים, בצל ירוק, כוסברה

נודלס בקר למון גראס
נודלס בעבודת יד מקמח אורז וטפיוקה, 

קרמל פלפלים קמבודי, קריספי פנקו, 
ג'ינג'ר, למון גראס, בצל ירוק

מרק פו בו המסורתי
קונסומה ווייטנאמי מסורתי, אניס, 

קינמון, הל, עלים טריים, פרוסות סינטה, 
אטריות אורז וכוסברה ( ללא גלוטן ) 

באן מי שאבון טבעוני
סנדוויץ' ויאטנמי מפורסם שנולד 
בהשפעת הצרפתים על המטבח 

בויאטנם - בגט, קציצות טבעוניות עם 
רוטב ברביקיו , טחינה ירוקה,מלפפון 

גזר ועלים טריים . מוגש עם צ'יפס ליד באו שווארמה אסיאתית ושינג'אן
2 לחמניות סיניות מאודות עם איולי, בצל 
סגול, כוסברה, צ'ילי ונענע .מוגש עם סלט 

עלים מרענן או עם צ'יפס לבחירה

STARTERS

סאמר רול
ספרינג רולס ויאטנמי עם טופו, מלפפון, גזר, פפאיה, 

כוסברה, אטריות שעועית , איולי סריראצ'ה

חצי חציל
חציל צלוי, קרם קשיו, צ'ילי שלם, טריאקי יוזו ושום קונפי

סלט מלפפון
מלפפון גוליין, שום טרי, צ'ילי אדום, סויה ללא גלוטן, שמן 
שומשום, סוכר, מונוסודיום וחומץ (מתאים גם לטבעונים)

סלט סייגון
סלט כרוב אדום, גזר גוליין, מלפפון גוליין , בוטנים, ווינגרט 

טחינה וסילאן ( מתאים גם לטבעונים)

חליטות תה
החליטות שלנו מיוצרות בישראל מ 100% מצחים ותה ירוק 

איכותי. ללא חומרים משמרים , טעים כמה שזה טבעי.
(לימון גראס, היביסקוס , תפוח קמומיל)

גזוז
משקה מוגז ותוסס בטעמים – 

אבטיח, פסיפלורה, אפרסק ופטל

לימונדה ורודה
100% סחוט טבעי מפירות הדר. המיצים שלנו מיוצרים על 
מנת לשמור על מקסימום ויטמינים , מינרלים , טעם וצבע.

קולה : תוספת של 7 ₪ .
בירה הבית : תוספת של 16 ₪

יין הבית (אדום/לבן/רוזה): תוספת של 18 ₪

DRINKS

ירקות חמוצים אסיאתיים

ספרינג רולס ויאטנמי עם טופו , נודלס, כרוב, גזר ובצל סגול
רול פריך

ספרינג רולס ויאטנמי עם עוף, גזר, אטריות אורז ופטריות
נמזה עוף

פפאיה, עגבניות שרי, מלפפון, פרח בננה , בוטנים, נענע, רוטב 
צ'ילי, שום וליים. תוספת של 5 ₪

 סלט פפאיה ווייטנאמי

מלפפון, בוטנים, שאלוט פריך, אננס , כוסברה , 
גוואקמולי, רוטב דגים, ליים וצ'ילי- תוספת של 21 ₪

טרטר סלמון

בו בון עוף ג'ינג'ר
מנה וייטנאמית קלאסית המשלבת משחק של חם 

וקר בין חלבון, איטריות שעועית, ירקות טריים, רוטב 
פיקנטי עם בוטנים, בצל ירוק, כוסברה

נודלס עוף ג'ינג'ר
נודלס בעבודת יד מקמח אורז וטפיוקה, קרמל פלפלים 

קמבודי, קריספי פנקו, ג'ינג'ר ,למון גראס ובצל ירוק
בו בון עוף ג'ינג'ר

מנה וייטנאמית קלאסית המשלבת משחק של חם וקר בין חלבון,איטריות 
שעועית, ירקות טריים, רוטב פיקנטי עם בוטנים, בצל ירוק, כוסברה

נודלס עוף ג'ינג'ר
נודלס בעבודת יד מקמח אורז וטפיוקה, קרמל פלפלים

קמבודי, קריספי פנקו, ג'ינג'ר, למון גראס ובצל ירוק

בו בון טבעוני
מנה וייטנאמית קלאסית המשלבת משחק של חם 

וקר בין חלבון, איטריות שעועית, ירקות טריים, 
רוטב פיקנטי עם בוטנים, בצל ירוק, כוסברה

נודלס טופו פטריות
נודלס בעבודת יד מקמח אורז וטפיוקה, קרמל פלפלים 

קמבודי, קריספי פנקו, למון גראס, ג'ינג'ר ובצל ירוק 
בו בון טבעוני

 מנה וייטנאמית קלאסית המשלבת משחק של חם וקר בין חלבון, איטריות 
שעועית, ירקות טריים, רוטב פיקנטי עם בוטנים, בצל ירוק, כוסברה

נודלס טופו פטריות
נודלס בעבודת יד מקמח אורז וטפיוקה, קרמל פלפלים 

קמבודי, קריספי פנקו, ג'ינג'ר , פטריות ובצל ירוק

אופציה חריףפיקנטי
ללא גלוטן

טבעוני
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