ב"ה

STARTERS

French Fries Big
5 Falafel Balls with tahini
Chicken Wings Thai chili sauce 6/12
Mushroom Stir-Fry with onion
Grilled Eggplant Tahini Served with
tomato salsa and spicy zhug
Mezze Platter: Matbucha, coleslow,
spicy carrot, eggplant salad, tahini,
tomato salsa, zhug (spicy).

BREAKFAST

Israeli Breakfast

ראשונות

150
120
120 / 240
120
150
3 / 100
6 / 180

ארוחת בוקר

250

omelette/scrambled/
sunny-side up/boiled egg

Served with chopped salad, tahini,
matbucha,& choice of bread.
Add on: Onion 30 / Tomato 30
2 poached eggs in tomato sauce
Served with pita and tahini.

250

Malawach

Fried puff pastry. Served with grated
tomatoes, boiled egg and spicy zhug.

שקשוקה

 ביצים על מצע תבשיל עגבניות2
 מוגש עם טחינה ופיתה.פיקנטי

מלוואח

200

,מוגש עם ביצה קשה
רסק עגבניות וסחוג ירוק.

החומוסיה

OUR HUMMUS

Served with pita, pickles & grated
tomato with spicy zhug.
Hummus Tahini
Hummus Gargirim
Hummus Msabbaha
Hummus Mushrooms
Hummus Shakshuka
Hummus Beef
Additional topping:
Boiled egg
Mushrooms
Tahini

בוקר ישראלי

: ביצים לבחירה2
/מקושקשת/חביתה
ביצה קשה/ביצת עין
, טחינה,מוגש עם סלט קצוץ
.מטבוחה ולחם לבחירה
30  עגבנייה/30  בצל:תוספות לבחירה

2 Eggs of your choice:

Shakshuka

צ'יפס גדול
 כדורים עם טחינה5 פלאפל
6/12 כנפיים ברוטב צ'ילי תאילנדי
פטריות מוקפצות עם בצל
חציל בגריל עם טחינה מוגש עם
סלסה עגבניות וסחוג ירוק
, קולסלואו, מטבוחה:פלטת מזטים
, טחינה, סלט חצילים,גזר פיקנטי
סלסה עגבניות וסחוג ירוק

190
220
220
190
260
390
40
40
40

 סלסה, חמוצים,מוגש עם פיתה
.עגבניות וסחוג ירוק
חומוס טחינה
חומוס גרגירים
חומוס מסבחה
חומוס פטריות
חומוס שקשוקה
חומוס בשר
:תוספות לבחירה
ביצה קשה
פטריות
טחינה

ב"ה

עיקריות

MAIN COURSES

Served with 1 side dish of your choice.

Chicken Schnitzel
Grilled Chicken Breast
Served with roasted vegetables.
Shawarma Chicken Served on a
seared pita with roasted vegetables
Kentucky Fried Chicken
Served with house sauce.
Boneless Chicken Thighs
Served with roasted vegetables.
Kebab Served with roasted
vegetables and tahini.
Hamburger 160g beef in a bun with
tomato, lettuce & pickle.
Rib-eye Steak 300g South-American
premium cut
Meatballs in tomato & chickpeas
spicy stew.
Moroccan Spicy Fish pan-seared fish
in tomato & peppers spicy sauce.
Salmon Fillet in house spices.
Salmon Teriyaki.

390
390
390
390
410
490
490
1850
490
360
520
520

אורז לבן
אורז מג'דרה
אורז מוקפץ עם ירקות וביצה
בטטה וזוקיני מוקפצים
פוטטוס
צ'יפס

White Rice
Mejadra Rice
Stir-Fried Rice with Veg & Egg
Stir-Fried Pumpkin & Zucchini
Potato Wedges
French Fries
*Extra side dish is 100 THB.

Israeli Salad chopped salad
Jerusalem Salad chopped salad with
boiled egg, warm chickpeas & tahini.
Chicken Avocado Salad chopped
salad with chicken and avocado.

שניצל
חזה עוף בגריל
מוגש עם ירקות צלויים
שווארמה עוף פרגית מוגש על מצע
פיתה צרובה וירקות צלויים
עוף קנטאקי מטוגן
מוגש עם רטבי הבית
פרגיות
מוגש עם ירקות צלויים
קבב
מוגש עם ירקות צלויים וטחינה
 גרם בלחמנייה עם160 המבורגר
. חסה ומלפפון חמוץ,עגבנייה
 גרם נתח300 סטייק אנטריקוט
דרום אמריקאי מובחר
קציצות בשר בקר ברוטב עגבניות
.וגרגירי חומוס פיקנטי
דג מרוקאי חריף צרוב על מחבת
.ברוטב עגבניות ופלפלים חריף
.פילה סלמון בתיבול הבית
.פילה סלמון טריאקי

תוספות לבחירה

SIDE DISHES

SALAD

 לבחירה1 מוגש עם תוספת

. בהאט100 *תוספת נוספת לבחירה

120
180
350

סלטים

סלט ישראלי סלט ירקות קצוץ
סלט ירושלמי סלט ירקות קצוץ עם
. גרגירי חומוס וטחינה,ביצה קשה
סלט עוף ואבוקדו סלט ירקות קצוץ
.עם עוף ואבוקדו

ב"ה

סנדוויצ'ים

SANDWICHES

Served in a sandwich with hummus & vegetables

Omellete
Pita Falafel
Pita Sabich
Schnitzel
Chicken Breast
Chicken Thighs
Chicken Shawarma
Kebab
*Choice of bread: Pita / Baguette.

SPAGHETTI & SOUP
Spaghetti in tomato sauce
Spaghetti Pollo Rosso in tomato
sauce and stir-fry chicken
Chicken Soup with veg & potatoes.

170
190
190
340
340
340
340
440

200
340
200

160
230
200
350
350

PIta/Bun/Baguette

30

DRINKS & SMOOTHIES
DESSERT

Fruit Platter
Dessert (ask your waiter)

ספגטי ומרק

ספגטי ברוטב עגבניות
ספגטי פולו רוסו ברוטב עגבניות עם
.עוף מוקפץ
מרק עוף עם ירקות ותפו"א

פאד תאי
פאד תאי בתוספת עוף
קאו פאד קאי אורז מוקפץ עם ירקות
וביצה ועוף
 מוגש עם אורז לבן:עוף סצ'ואן
מסאמן קארי עוף מוגש עם אורז לבן

לחמים

BREAD

Coke/Zero/Sprite/Diet Sprite/Soda
Water
Fruit Smoothie (ask your waiter)

חביתה
פיתה פלאפל
פיתה סביח
שניצל
חזה עוף
פרגית
שווארמה
קבב
 באגט/  פיתה:*לחם לבחירה

מהמטבח התאילנדי

THAI CUISINE

Pad Thai
Pad Thai with Chicken
Khao Pad Kai stir-fry rice with veg,
egg and chicken.
Szechuan Chicken served white rice
Chicken Massaman Curry served
with white rice

מוגש בסנדויץ' עם חומוס וירקות

40
30
90

באגט/לחמנייה/פיתה

שתייה ושייקים

סודה/דיאט ספרייט/ספרייט/זירו/קולה
מים
)שייק פירות (שאל את המלצר

קינוחים

130
100

צלחת פירות
)קינוחים (שאל את המלצר

ב"ה

.שבת בבית חב”ד תאילנד
!חוויה בלתי נשכחת
For Shabbat dinner registration please scan the QR

חג/להרשמה לארוחת שבת
סירקו את הברקוד
Wifi: Chabad
Password: Chabad18
Delivery options:
Whatsapp +66 92 274 3312
FoodPanda App:

:למשלוחים
+66 92 274 3312 וואטספ
אפליקצייות פוד פנדה

