
שתיה קלה
13קולה / ד. קולה / זירו

13ספרייט / ד. ספרייט
14פיוז טי

10מים מינרליים
9סודה

24סאן פלגרינו
22אקווה פנה

16בירה שחורה
12מי טוניק

12ראשן
12ג‘ינג‘ייר אייל

12ביטר למון
10חמוציות

 

בקבוק

בירות
חבית (380 מ“ל)

26קרלסברג - לאגר

26טובורג - לאגר

32סינגה - לאגר תאילנדי

24סינגה - לאגר תאילנדי

26אסהי - לאגר יפני

26סאפורו - לאגר יפני

טבעיים

14תפוזים

14לימונדה

14אשכולית אדומה

18גויאבה

14רימונים

Coffee Machine
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ראשונות

55יקיטורי פרגית 

ניו פאי טטאקי
נתחי בקר, קולורבי כבוש,
מלפפונים, צננויות וסלרי

בחמאת בוטנים וצ‘אטני

42

אגרול סורינאמי
 עוף / ירקות

40

תחנת מרקים

דאשי, מירין, פטריות שיטאקי ובצל ירוק
47אגדשי טופו

47טום ים

49ראמן
איטריות ראמן, באק צ'וי וביצה קשה

עוף / בקר / תוספת ברווז - 6

49סאטו
אורז דביק, נבטים סינים, קוקוס קלוי 

וביצה קשה - עוף / בקר

צ‘ופ צ‘ופ
50 סינטה כבושה
על סלט ירקות שורש

20% הנחה על כל התפריט
עד השעה 17:00

לא כולל:
שישי - שבת

ערבי חג
וחול המועד 

-מידת חריפות

辣
מוקפץ בווק

Station 9

130 טאקי קומי
נתחי אנטריקוט על אבנים חמות 

לחמנייה מאודה עם איולי צ'יפוטלה, 
כוסברה וצ'ילי

ברווז פקין / רצועות אסאדו / דג/ בורגר 

5030 2 יח‘/1 יח‘  /

*

*-צמחוני

*

*

40

50

52 פיצה סורינאמית

גיוזה עוף 

עוף פופקורן
נתחי עוף בטמפורת פנקו וצ׳ילי מתוק

55

צ’יקורה
קציצות דגים קריספיות

55ספייסי צ'יקן ווינגס

קונכיית חסה
עוטפת רצועות דג קריספי עם כוסברה

ובצל מיובש

55

פסיפס ים
מיקס נא של דגי ים ופירות העונה                                              

50

45קרפצ׳יו דג ים

*

*

**

**

*

*

75 צ‘זה
חצילים מוקפצים עם נתחי בקר

וירקות שורש על אורז לבן

*

55/40אצות ווקאמה
עם איטריות אורז - צמחוני / טונה אדומה

*

50סלט פפאיה
עגבניות שרי, לוביה (בעונה) ובוטנים

**

50צ‘יקן טי
רצועות עוף קר בחליטת תה ירוק עם 

בצל סגול, כוסברה ובוטנים

**

50 סלט ויאטנמי
פפאיה, סלרי, חסה, נבטים סינים, גזר,

כוסברה, בצל מיובש ובוטנים

**

50פואן קווה
לבבות חסה עם כוסברה, בזיליקום, 

בצל סגול, בוטנים ונבטים סינים

*

** *

75 פאד קין
איטריות אורז רחבות מוקפצות עם ירקות 
ולקט פטריות חורש ברוטב טוריקאמה  –

טופו / עוף / בקר

* **

75 פאד תאי
אטריות אורז מוקפצות עם ירקות, ביצה 

טרופה ובוטנים - טופו / עוף / בקר

* **

75 גרין תאי 
נודלס מוקפץ עם אוסף ירוקים, קרם קוקוס 

וקארי ירוק - טופו / עוף / בקר

* **

80 פאד קפאו
בשר טחון וביצת עין על אורז מוקפץ

עם ירקות

**

80 קאנג פאד
תבשיל חלב קוקוס וקארי אדום עם ירקות 

שורש על אורז לבן  עוף / בקר

**

60/70 ירוקים חם
ברוקולוי, אספרגוס, בק צ‘וי ולוביה (בעונה) 

ברוטב פטריות שיטאקי - צמחוני/בקר

**

140 פרייד סי פיש
דג ים שלם מטוגן בשמן עמוק 
עם קונכית חסה, אטריות אורז 

ורטבים בסגנון ויאטנמי

130 דג ים בגריל
על סלט עלים רענן וירקות מוקפצים

110 שניצל ברווז
מוגש עם ביצה עלומה,קארי וחלב קוקוס

סלמון מיסו
מוגש עם ירקות מוקפצים 

ואורז ברוטב טוריקאמה

120

140
במרינדת ברביקיו יפני

אסאדו עם עצם

עם ירקות מאודים ברוטב 
מאן פלה ושיטאקי

120 *דג ים מאודה

*

**

80 ספייסי סינטה
נתח סינטה בגריל מונח על אטריות אורז 

רחבות עם מיקס ירוקים ופטריות

* **

* ** ** *//

טופו / עוף / דג

**


