ב '' ה

Large French Fries
Large Israeli Salad
Falafel
Five falafel balls served with tahini

฿ 120
฿ 80
฿ 70

צ'יפס גדול
סלט ישראלי גדול
פלאפל
חמישה כדורי פלאפל עם טחינה

2 Eggs of your choice:
Omelette/scrambled/
sunny-side up/hard boiled egg
Served with bread, tahini,
matbucha & Israeli salad
Malawach Served with hard boiled
egg and tomato salsa

฿ 200

: ביצים לבחירה2
ביצה/ביצת עין/מקושקשת/חביתה
קשה
 מטבוחה, טחינה,מוגש עם לחם
וסלט ישראלי
מלוואח מוגש עם ביצה קשה
ורסק עגבניות

฿ 150

Challah Roll, Pita

฿ 25

 פיתה,לחמניה

2 eggs poached in a tomato
based sauce served with
bread, Israeli salad & tahini

฿ 200

 ביצים על מצע תבשיל2
עגבניות מוגש עם סלט
 טחינה ולחם,ישראלי

Served with bread, onion & spicy dip
Hummus Tahini
Additional toppings:
Chickpeas, hot mushrooms, hard
boiled egg
Tahini, Matbucha, Hummus,
Fried Eggplant, Pickles,
Moroccan Carrot
Fried Tilapia (Musht)
Served with salad and one side dish

฿ 150
฿ 30

฿ 30

฿ 300

 חריף ולחם,מוגש עם בצל טרי
חומוס טחינה
, ביצה קשה:תוספות לבחירה
 פטריות חמות,גרגירי חומוס

 חציל, חומוס, מטבוחה,טחינה
 גזר מרוקאי, חמוצים,מטוגן

דג מושט מטוגן
מוגש עם סלט ותוספת אחת לבחירה

ב '' ה

All dishes are served with a salad
and one side dish:
Chicken Schnitzel
Grilled Chicken Breast
Teriyaki Boneless Chicken Thigh
Stir-fried Chicken Shawarma
Hamburger

฿ 280
฿ 280
฿ 280
฿ 280
฿ 280

'*אפשרות לסנדוויץ

*Sandwich option

צ'יפס
מג'דרה
אורז לבן
אורז מטוגן
ספגטי ברוטב עגבניות
ירקות מוקפצים
฿ 60 *תוספת נוספת לבחירה

French Fries
Mujadara
White Rice
Fried Rice
Spaghetti in tomato sauce
Stir-fried Vegetables
*Extra side dish is 60 ฿ ฿

Pad Thai
Pad Thai with chicken
Kaho Pad: Stir-fried rice with
vegetables & fried egg on top
Kuay Tiaw Gai: Rice noodle soup
with chicken
Szechuan Chicken served with
Israeli salad and one side dish
Som Tam: Thai green papaya
salad

Coca Cola, Diet Coke, Coke Zero, Sprite
Water, sparkling water
Smoothie from seasonal fruits
(ask your waiter)

מוגש עם סלט ישראלי ותוספת
:אחת לבחירה
שניצל
חזה עוף בגריל
סטייק פרגית בתיבול טריאקי
שווארמה עוף מוקפץ
המבורגר

฿ 80
฿ 160
฿ 80
฿ 180
฿ 280
฿ 90

฿ 30
฿ 20
฿ 80

פאד תאי
פאד תאי עם תוספת עוף
 אורז מוקפץ עם:קאו פאד
ירקות וביצת עין
 מרק עם נתחי:מרק נודלס
עוף ואיטריות אורז
עוף סצ'ואן מוגש עם סלט
ישראלי ותוספת אחת לבחירה
 סלט פפאיה:סום טאם
תאילנדי

 ספרייט, זירו, דייאט קולה,קולה
 סודה,מים
 מבחר פירות העונה:שייקים
)(שאל את המלצר

