
STARTERS
French Fries Big
Chicken Wings tempura served with
sweet chili sauce
Tuna Salad with cherry tomatoes,
bell pepper, lettuce and onion
Israeli Salad Big

ראשונות
ציפס גדול

כנפיים בציפוי פריך מוגש עם צילי
מתוק

סלט טונה עם עגבניות שרי, גמבה,
חסה ובצל

סלט ישראלי גדול

149
189

209

99

ISRAELI BREAKFAST
2  eggs of your choice: 
omelette/scrambled/
sunny-side up/boiled egg
Served with Pita, tahini, tuna,
matbucha and Israeli salad

בוקר ישראלי
2 ביצים לבחירה:

חביתה/מקושקשת/
ביצת עין/ביצה קשה

מוגש עם: פיתה, טחינה, טונה,
מטבוחה וסלט ישראלי

249

SHAKSHUKA
2 poached eggs in tomato sauce
Served with pita bread, Israeli salad
and tahini

שקשוקה
2 ביצים על מצע תבשיל עגבניות

מוגש עם סלט ישראלי, טחינה ופיתה
249

OUR HUMMUS
Served with pita bread, pickles, onion and spicy dip
Hummus Tahini 
Hummusshuka hummus topped with 
our shakshuka sauce
Additional topping: 
boiled eggs, chickpeas.

החומוסיה
מוגש עם חמוצים, בצל טרי, חריף ופיתה

חומוס טחינה 
חומשוקה: שקשוקה פיקנטית
מוגשת על חומוס הבית שלנו

תוספות לבחירה: ביצה קשה, גרגירי
חומוס

179
239

30

ב"ה

MALAWACH
Fried puff pastry wrap served 

with a boiled egg, grated tomato and  spicy dip.

מלוואח

רסק עגבניות וחריף
219מוגש עם ביצה קשה,

SMALL SALADS
Tahini, Matbucha, Coleslaw,
Eggplant in Mayonnaise, Hummus

סלטים בקטנה
טחינה, מטבוחה,

קולסלאו, חציל במיונז, חומוס
40



MAIN COURSES
All dishes are served with an Israeli salad and 1 side dish
Chicken Schnitzel
Grilled Chicken Breast
Kebab 
Hamburger: served in a bun with tomato, 
lettuce, pickled cucumber and mayonnaise.

עיקריות
מוגש עם סלט ישראלי ותוספת לבחירה:

שניצל
חזה עוף בגריל

קבב
המבורגר: מוגש בלחמניה, עם עגבניה,

חסה, מלפפון חמוץ ומיונז.

339
339
399
399

SIDE DISHES
French Fries
White Rice
Fried Rice
Stir-Fried Vegetables

תוספות לבחירה
ציפס

אורז לבן
אורז מטוגן

ירקות מוקפצים

THAI CUISINE
Pad Thai
Pad Thai with chicken
Tempura Chicken Breast served
with an Israeli salad and 1 side dish
Kuay Tiaw Gai (Noodles Soup) rice
noodles soup with chicken 
Sichuan Chicken served with Israeli
salad and 1 side dish

מהמטבח התאילנדי
 

פאד תאי
פאד תאי עם תוספת עוף

חזה עוף בטמפורה מוגש עם תוספת
לבחירה וסלט ישראלי

מרק נודלס: מרק עם נתחי עוף ואיטריות
אורז

עוף סצ'ואן: מוגש עם תוספת לבחירה
וסלט ישראלי

139

ב"ה

339

199

339

229

FISH
All dishes are served with an Israeli salad and 1 side dish
Salmon Fillet in balsamic dressing 

Fish Fillet in tomato sauce, garlic &onion

דגים
מוגש עם סלט ישראלי ותוספת לבחירה

פילה סלמון ברוטב בלסמי
פילה דג ברוטב עגבניות שום ובצל

519
399

DRINKS & SMOOTHIES
Coke, diet coke, zero, sprite, soda
water
Smoothie from seasonal fruits (ask
your waiter)

שתייה קלה ושייקים
קולה, דיאט קולה, זירו, ספרייט, סודה

מים
שייקים: מבחר פירות העונה

(שאל את המלצר)

30

90
20

.Extra side dish is 80 THB**תוספת נוספת לבחירה 80 בהאט.


