
נודלס
מיקס רייס                                                                                  39

אורז מטוגן עם נתחי עוף, אווז מעושן/בייקון, כרוב, גזר, בצל, בצל ירוק וצ'ילי חריף.

צ'ופ ביף רייס                                                                             42
אורז מטוגן עם פרוסות בקר ברוטב סויה מתוקה, כרוב, בצל, גזר, בצל ירוק 

וחציל בטמפורה.

קוקונט רייס                                                                    45
אורז מטוגן עם פרוסות בקר ברוטב קוקוס קארי, בזיליקום, גזר בצל, בצל ירוק 

ופטריות שמפיניון.

פרייד רייס

שתיה קלהלצד הווק

בירה

משהו מתוק

פאד תאי נודלס                                                                        39                      
אטריות אורז עם נתחי עוף, ביצה טרופה ,כרוב, גזר, 

בצל, בצל ירוק, נבטים ובוטנים.

צ'יקן סאטה נודלס                                                                                  39                                               
אטריות ביצים עם נתחי עוף ברוטב קוקוס חמאת בוטנים, כרוב, בצל, 

בצל ירוק, כוסברה ובוטנים.

פאד סייאו נודלס                                                                                  39                                            
אטריות אורז מושחמות עם נתחי עוף בטמפורה ביצה טרופה,

ברוקולי, בצל ירוק ונבטים.

קארי נודלס                                                                                       39                               
אטריות ביצים עם נתחי עוף ברוטב קוקוס קארי, פטריות שמפיניון, 

תרד, שעועית ירוקה וקוביות בטטה.

ספייסי נודלס                                                                                              39                           
אטריות ביצים עם נתחי עוף, פלפלים, בצל, גזר, צ'ילי חריף ושומשום.

גרין נודלס                                                                        42                                            
אטריות ביצים עם נתחי עוף ברוטב קוקוס פסטו, ברוקולי, 

פלפל ירוק, בצל ובוטנים. 

שנחאי נודלס                                                                                             42                                 
אטריות ביצים עם פרוסות בקר ונתחי עוף ברוטב מיסו מתוק-חריף, כרוב, בצל, גזר, 

נבטים, צ׳ילי חריף ושומשום.

קונג פאו נודלס                                                                                                 42                           
אטריות ביצים עם נתחי עוף, אווז מעושן/בייקון, בצל, בצל ירוק, פלפל אדום, 

צ׳ילי חריף ואגוזי קשיו.

ביף רייס נודלס                                                                                             45                                 
אטריות אורז עם פרוסות בקר, בצל, תרד, שעועית ירוקה, 

פטריות שמפיניון וליים.

שרימפס אנד בייקון נודלס                                                                                           47                              
אטריות ביצים עם שרימפס ובייקון ברוטב קוקוס קארי, כרוב, בזיליקום,

בצל, בצל ירוק וכוסברה.

אורז מטוגן עם ביצה ובצל ירוק

מוגש עם אורז מאודה
ווק ספיישל

ג'נרל צ'ו צ'יקן                                                                            39
נתחי עוף בטמפורה, פלפל אדום, בצל, בצל ירוק וצ'ילי חריף.

בומביי צ'יקן                                                                           42
נתחי עוף ברוטב קוקוס קארי, פלפלים, בצל, בצל ירוק, קוביות בטטה, כוסברה 

ובוטנים.

טוקיו ביף                                                                            45
פרוסות בקר ברוטב סויה מתוקה, תרד, בצל, שעועית ירוקה, חציל בטמפורה ושומשום.

קארי שרימפס                                                                 47
שרימפס ברוטב קוקוס קארי, בצל, בצל ירוק, תרד, בזיליקום, פטריות שמפיניון

וקוביות בטטה.

24

חמוצים אסיאתיים                                                                                     12                               
כרוב, גזר, פלפלים, שום וצ'ילי ברוטב חמוץ-חריף.

אורז מטוגן                                                                                     16
אורז מוקפץ עם ביצה, שום, בצל ירוק וגזר.

קריספי טופו                                                                                                         18                    
קוביות טופו במעטפת טמפורה ,עם רוטב לבחירה.

בירה סינגה )תאילנד(                                                            19

קוקה קולה / קולה זירו / ספרייט זירו / פאנטה / 
9פיוז טי אפרסק / סודה סינגה / מים מינרלים

פינט משפחתי 473 מ״ל 
קרם עוגיות / ניו יורק סופר / צאבי האבי

חלק מהמנות יכולות להיות טבעוניות / צמחוניות / ללא גלוטן.

ניתן להוסיף ולשנות חלק ממרכיבי המנות.

חלק מהמנות מכילות רכיבים אלרגנים להוצאת המרכיב 
יש לשאול את נציג השירות.

בוטנים קצוצים                                                        2
אגוזי קשיו                                                                      3
קוביות בטטה                                                                3                                             
טופו                                                                   5                                             
                                                            

        

תוספות
נתחי עוף / עוף טמפורה                              6
פרוסות בקר / שרימפס                                9
אווז מעושן                                       7 
בייקון                                       7 

מרק טום יאם                                                                                                      29                        
מרק קוקוס קארי תאילנדי עם אטריות אורז, טופו / עוף / שרימפס, פטריות שמפיניון, 

בצל ירוק, כוסברה וליים.

 WICH ״קוקילידה״
בצק עוגיות / בראוניס שוקולד / פינט באטר קאפ

10

שורטי 150 מ״ל 
בצק עוגיות / בראוניס שוקולד / צאנקי מנקי

12

ילדים
נודלס ילדים                                                                                       29

אטריות ביצים עם נתחי עוף, גזר וכרוב ברוטב סויה מתוקה.

צ'יקן  ווינגס                                                                                                      18                            
ברוטב קרם קוקס וצ'ילי חריף.  

סלט סום טאם                                                                                                       18                                               
פפאיה ירוקה, גזר, שעועית ירוקה, לימון, כוסברה, בוטנים וצ'ילי ברוטב פיקנטי.

שרימפס אנד קלאמרי                                                                                     24
שרימפס וקלאמרי בציפוי פריך, עם רוטב לבחירה.

סמוסה תפו״א                                                                                                   21                                               
כיסונים הודים במילוי תפו״א ,עם רוטב לבחירה.

פוטטו בייטס                                                                                                     18                            
כדורי פירה תפו״א ,עם רוטב לבחירה.    


