Bangkok.kitchen

בן גוריון  ,33הרצליה | המטבח פתוח בימים א׳-ו׳  ,12:00 - 23:00ש׳ 17:00 - 23:00

בנגקוק קיטשן Bangkok Kitchen -

להזמנות

BKK-KITCHEN.CO.IL
09-8899666
דמי משלוח ומינימום הזמנה לפי אזורי חלוקה
* הטבות למזמינים אונליין *

כבר הצטרפת למועדון המפנק שלנו?

מטבח בנגקוק | צבעים ,טעמים וריחות הישר מהמטבחים התאילנדים

סרקו את הברקוד ותהנו מהטבות שניתנות
רק לחברי המועדון שלנו

ס ּפְרִ ינ ְג רו ֹל |  2 30יח׳ |
פְרֶ ׁש ְ

ּפו ּ ּפִי ָּה ּפָאק  /ג ׇ ּאִי | | 32 / 30

ּ
פִיק ג ׇ ּאִי טו ֹט |  5 36יח׳

דף אורז ממולא בטופו  /עוף ,חסה ,בזיליקום,
נענע ,מלפפון וגזר ,רוטב קייאו ,בצד חסה וכוסברה

אגרול צמחוני  /עוף במילוי אטריות שעועית ,כרוב ,גזר,
רוטב צ'ילי לימון ורוטב פיק נאם פא ,בצד חסה וכוסברה

כנפי עוף פריכות עם קריספי שום וכוסברה,
ירקות מוחמצים ,רוטב קים ג'אוו ורוטב קאומן

סל ְמו ֹן | | 52
י ׇאם ַ

מָנ ָּאו ּ מָנ ׇּאו ּ | | 52

פ ג ַּאי | | 52
א ְּ
לְ ַ

קוביות סלמון נא ,חסה ,נענע ,בצל סגול וירוק,
מנגו ירוק (בעונה) ,למון גראס ,צ'ילי טרי ,קשיו ,לימון ושום

פרוסות סשימי סלמון בלימון ופלפלים חריפים,
חסה ,שום ,ג'ינג'ר ,נענע ופלפל טרי

פרגית קצוצה ,נענע ,כוסברה ,בצל סגול ,בצל ירוק,
כפיר ליים ,צ'ילי יבש ולימון עם שבבי אורז קלוי ,צ'ילי,
לימון ,ובצד מלפפון וחסה

פ טו ֹט | | 52
א ְּ
לְ ַ

סו ֹם טָאם | | 42

י ׇאם ּפָא ּפָא | | 52

דג  /עוף קריספי ,עם נענע ,כוסברה ,בצל ירוק,
בצל סגול ,למון גראס ,צ'ילי יבש וקשיו

שרימפס +10

דג/עוף קריספי ,עם חלב קוקוס ,בצל סגול ,נענע ,למון גראס,
(מנגו ירוק בעונה) ,צ'ילי טרי ,לימון ,שום וקשיו שבור

סלט עם פפאיה ירוקה ,שעועית תאילנדית ,עגבניות שרי,
גזר ,פיש סוס ,צ'ילי טרי ,לימון ,סוכר דקלים ובוטנים

מרקים תאילנדים

טו ֹם י ׇאם | | 56

טי ָאו ּ | | 56
קו ּ ְ

פרגית  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים  / +8דניס מאודה +12

כדורי לוקשיין  /עוף  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים +8

מרק תאילנדי פיקנטי עם פטריות ,עגבניות שרי ,שאלוט,
צ'ילי ,כפיר ליים ,גלנגל ,למון גראס ,כוסברה ,חלב,
ואורז יסמין מאודה

מרק עוף עם אטריות אורז ,כדורי לוקשיין (פרגית ושרימפס),
ביצה ,נבטים ,בק צ׳וי ,קריספי שום ,קריספי צ׳יפס ,כוסברה,
בצל ירוק ,צ׳ילי יבש ובוטנים

ניתן טבעוני

ניתן ללא גלוטן

חריף

חריף מאוד

מנות קארי
קׇאו ּ סו ֹי | | 66

ג ֵּאן קִי ו ָואן | | 66

ש'ו ׁ ִּשי קארי | | 66

קנ ְג קוּאָה | | 66
ֶ

פרגית  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים / +8
דג קריספי  / +8דניס מאודה +8

פרגית  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים / +8
דג קריספי  / +8דניס מאודה +8

פרגית  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים / +8
דג קריספי  / +8דניס מאודה +8

פרגית  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים / +8
דג קריספי  / +8דניס מאודה +8

תבשיל קארי וחלב קוקוס ,אטריות ביצים,
עלי חרדל מוחמצים ,בצל שאלוט ,כוסברה,
לימון ,בצל ירוק וקריספי נודלס.
ניתן להזמין עם אורז במקום אטריות

תבשיל חלב קוקוס וקארי ירוק עם במבושוט,
שעועית ירוקה ,חצילים תאלנדיים ,קשאיי,
כפיר ליים ,בזיליקום ,צ׳ילי חריף
ואורז יסמין מאודה

תבשיל קארי אדום וחלב קוקוס,
חצילים תאילנדים ,אפונה ,פלפל צ׳ילי,
כוסברה ,כפיר ליים ואורז יסמין מאודה

תבשיל חלב קוקוס עם קארי אדום ,ברוקולי,
בק צ׳וי ,כפיר ליים ופלפל צ'ילי טרי

מוקפצים בווק
אנ ְג ּ | | 60
ּפָאד ּפִיק ֵ

ּפָאד סִיו ּ | | 60

תאִי | | 60
ּפָאד ַּ

עוף  /בקר  /טופו | שרימפס +8

עוף  /בקר  /טופו | שרימפס +8

עוף  /בקר  /טופו | שרימפס +8

אטריות אורז טריות עם ביצה ,ברוקולי ,גזר ,בצל סגול ,בצל
ירוק ,ירוקים משתנים בהתאם לעונה :חסה ,חסה סינית ,בק
צ׳וי ,צ'ילי יבש ,בוטנים וקשיו
תוספת חלבון
עוף  /בקר  /טופו  | +10שרימפס +16

אטריות אורז רחבות טריות ,מוקפצות
עם ביצה ,גזר ,חסה ,ברוקולי ובק צ'וי

אטריות אורז ,עם ביצה ,נבטים,
בצל ירוק ובוטנים קצוצים

תוספת חלבון
עוף  /בקר  /טופו  | +10שרימפס +16

תוספת חלבון
עוף  /בקר  /טופו  | +10שרימפס +16

ּפָאד קָא ּפָאו ּ | | 64

ּפָאד מָט מָאמוֹנ ְג | | 64

ּפָאד ג ֵ ּנ ְג | | 64

פרגית  /בקר | דג קריספי  / +8שרימפס  / +8פירות ים +8

עוף  /בקר  /טופו | דג קריספי  / +8שרימפס  / +8פירות ים +8

עוף  /בקר  /טופו | דג קריספי  / +8שרימפס  / +8פירות ים +8

בזיליקום ,שעועית תאילנדית ,צ'ילי טרי ועלי קפאו (בעונה)
מוקפצים עם שום ,בתוספת ביצת עין ,אורז יסמין מאודה
ורוטב פיק נאם פלה

גזר ,פלפלים ,ברוקולי ,אספרגוס ,בצל סגול ,בצל
ירוק ,צ׳ילי מתוק יבש ואגוזי קשיו ברוטב חמוץ מתוק.
עם אורז יסמין מאודה

שעועית תאילנדית ,בזיליקום ,צילי טרי וכפיר ליים
ברוטב קארי אדום וחלב קוקוס .עם אורז יסמין מאודה

קטִיאָם | | 64
ּפָאד ׇ

ּפָאד ּפָאק רו ֹם | | 64

קָאו ּ ּפָאד ּפָאק | | 60

עוף  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים  / +8דג קריספי +8

עוף  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים  / +8דניס מאודה +8

עוף  /בקר  /טופו | שרימפס  / +8פירות ים +8

פלפל אדום ,אספרגוס ,ברוקולי ,פטריות ,בצל סגול ,בצל לבן,
עם קריספי שום וכוסברה .עם אורז יסמין מאודה

פטריות ,ברוקולי ,בק צ'וי ,שעועית תאילנדית ,פולי סויה,
אספרגוס ,שום וצ'ילי טרי .עם אורז יסמין מאודה

אורז מוקפץ עם ברוקולי ,גזר ,בצל לבן ,בצל ירוק וביצה.
עם רוטב פיק נאם פלה וליים
תוספת חלבון | עוף  /בקר  /טופו | +10
שרימפס  /פירות ים +18

ניתן טבעוני

ניתן ללא גלוטן

חריף

חריף מאוד

