
מלבי קוקוס ופקאן סיני                                                    15 ₪

SWEET

סינגה )תאילנד( 330/630                                           19/32 ₪
סאקה הקוצורו ג׳ונמאי 120                                              19 ₪

ASIAN BEER/SAKE

soft drink
מוגז בקבוק זכוכית                                                         6 ₪

קולה, זירו, פאנטה, דייט ספרייט
מיץ תפוזים/תפוחים/ענבים                                                 6 ₪
פיוז T אפרסק                                                              6 ₪
מים מינרלים                                                                6 ₪
SODA WATERסינגה                                                                          6 ₪

המנות מגיעות עם אורז מאודה בתחתית
republic wok

ביג׳ין פורק                                                                  34 ₪
רצועות בשר לבן קריספיות מטוגנות, בצל,

פלפל אדום, צי׳ילי חריף ברוטב ביג׳ין ״מתוק חריף״

ג׳נרל צ׳ו צ׳יקן                                                             32 ₪
רצעות עוף קריספיות בצל ירוק, פלפל אדום, ג׳ינג׳ר וצ׳ילי חריף 

בומביי צ׳יקן                                                               36 ₪
נתחי עוף בחלב קוקוס וקארי צהוב

עם פלפלים, בצל וכוסברה

קדירת פירות ים                                                            47 ₪
שרימפס, קלמרי ומולים שחורים 

בחלב קוקוס בצל ירוק וקארי אדום

ביף ברוקולי                                                                46 ₪
פרוסות בשר בקר ברוקולי וג׳ינגר טרי  

צ׳ופ ריבס                                                                  49 ₪
צלעות בשר לבן ״שבורות״ עם דבש וסויה

פפר שרימפס                                                              37 ₪
שרימפס בטמפורה עם פלפלים, בצל, צ׳ילי חריף וקשיו

בו לוק לאק                                                                 46 ₪
קוביות בשר בקר ברוטב ויאטנמי, בצל סגול, עגבניות כוסברה וליים

 
שנדונג פורק                                                                 34 ₪

נתחי בשר לבן, פלפלים ירוקים וצ׳ילי חריף בתיבול סיני 

ברביקיו ווינגס                                                              29 ₪
כנפי עוף ברוטב אסיאתי

fried rice

טום יאם רייס                                                                34 ₪
אורז מטוגן עם שרימפס וטופו, גזר, בצל ירוק,

ג׳ינג׳ר טרי, למון גראס וליים

מיקס רייס                                                                   39 ₪
אורז מטוגן עם עוף, בשר לבן, בייקון, כרוב לבן, 

גזר, בצל וצ׳ילי חריף

קימצ׳י רייס                                                                 32 ₪
אורז מטוגן עם עוף, קימצ׳י, בצל ובצל ירוק

קוקונט ביף רייס                                                             42 ₪
אורז מטוגן עם בקר ושרימפס בחלב קוקוס וקארי צהוב 

נאסי הולם רייס                                                              39 ₪
אורז מטוגן עם שרימפס, בזילקום, 

נענע למון גראס ובצל סגול

צ׳ופ ביף רייס                                                              42 ₪
אורז מטוגן עם בשר בקר קצוץ דק, בצל,

בצל ירוק, חציל בטמפורה וטריאקיי 

noodles

פאד תאי נודלס עוף/פירות ים                                        49/34 ₪
אטריות אורז עם עוף/פירות ים )שרימפס, קלמרי, מולים(

ביצה טרופה, ירקות, נבטים טריים ובוטנים קלויים

גרין נודלס                                                                  34 ₪
אטריות ביצים עם עוף, פסטו אסיאתי, חלב קוקוס,

ברוקולי, פלפל ירוק, בצל ובוטנים קלויים 
 

ספייסי נודלס                                                              39 ₪
אטריות ביצים עם עוף, בשר לבן,

שרימפס, ירקות, צ’ילי חריף ושומשום קלוי

יקן סאטה נודלס                                                        32 ₪
,
צ

אטריות ביצים עם עוף, חמאת בוטנים וחלב קוקוס,
ירקות, בוטנים קלויים וכוסברה 

שנחאי נודלס                                                              35 ₪
אטריות ביצים עם בקר ועוף ירקות,

נבטים, צ׳ילי חריף ומיסו פיקנטי 

קונג פאו סמוקד נודלס                                                    35 ₪
אטריות ביצים עם עוף, אווז מעושן, ירקות,

צ׳ילי חריף ג׳ינג׳ר טרי ואגוזי קשיו

שרימפס נודלס                                                            39 ₪
אטריות ביצים עם שרימפס, ירקות,

חלב קוקוס וקארי צהוב וכוסברה

לונג פק נודלס                                                                  43 ₪
אטריות אורז עם בקר, פלפל אדום,

קארי אדום ובוטנים קלויים

פאד סייאו נודלס                                                     35/32 ₪
אטריות אורז מושחמות עם רצועות עוף קריספי/בשר לבן קריספי,

ביצה טרופה, ברוקולי בצל ירוק ונבטים

כל מנות הנודלס והפרייד רייס יכולות
להיות צימחוניות וטבעוניות מנה חריפה= =


