
תאי אדום 
נתחי פרגית במרינדה, קפיר ליים, מיני 
תפוח אדמה צלוי, חציל קלוי, עגבניות 

שרי, בזיל, לחם אורז. 84

מאנדרה תירס  
וון- טון קונפי ברווז, ברביקיו בזיל, 
תירס קוקוס, פולנטת אגוזי לוז. 72

קסרול ים 
בר-ים, קרם מאדארס, אגוזי קמירי, 

שימג'י ציר עגבניות ושום ירוק, 
כמהין. 98

טאסקה צ'ינו פאייה 
 ,XO סופריטו אינדונזי, צ'אנטבון

 ,SPICES 5 ,עוף מעושן בקינמון
אדממה, איולי יוזו ירוק. 82

שקדים
קרואסון שקדים חם, רוטב שוקולד לבן שקדים 

וגלידה רוזטה. 54

פיסטוק
פנקוטה פיסטוק סיציליאני, קראמבל פולנטה, 

צנובר מקורמל, גלידת פיסטוק שמן זית ופטל. 52

תירס
קרם ברולה תירס, פופקורן מקורמל, קרמבל קמח 
תירס, וקרם חלב קורנפלקס ותירס מלוח מטוגן. 56

שוקולד
פחזניית קרם קקאו ואגוזי לוז, גלידת קפה,

רוטב שוקלד אספרסו. 54

פטל
קרם פטל, סורבה אוכמניות, קראמבל קשיו, 

אננס צלוי. 50

קערת ראנדאנג 
שפונדרה, קינמון, אננס, בלאק-בין, 

זרעי כמון, קוקוס צלוי. 86

PEPPER SHRIMPS

פלפל שחור קמבודי, קני דקלים, 
ג'ינג'ר, יין סוי שין, קולורבי, 

טחינת שום. 84

כוס תירס
תירס קוקוס, גלנגל, קפיר ליים, 

ג'ינג'ר, ציר ירקות ירוקים, צ'ילי. 36

לברק טאבון 
אופר למון גראס, קרם פרש, אדממה, 

צ'ילי סאקה. 86
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ף כ

ן י כ תס י פ כ

פופ פפאיה
פאפיה ירוקה, צ'ילי עגבניות שרי, למון 

גראס, דקלים, פוקאצ'ה. 58 

חסה קיסר
ברווז מעושן, צלפים, קרם פרש, 

פטרוזיליה, טוגרשי פרמזן. 58

סאפה מניון  
דף אורז טרי, נתחי פילה בגריל, כבד אווז, 

רוטב מיסו פורצ'יני, גזרי גינה, עירית. 
130

אסאדו סינגפור 
שפונדרה בציר כרישה ופטריות יער, 

פלפל שחור חמאת סוי. 78

האנוי פרגית 
אופר גולה, סאקה, סלט שומר, שמן זית, 

לימון וטימין. 69

75°
נתחי סינטה, סלט רוקט נענע, מיסו 

חרדל טרגון, טוגרשי לימון. 75

טלה ברביקיו סיני 
צלעות טלה בהויסין ג'ינג'ר, גראטן 

תפוח אדמה, וגבינת ברי וטימין. 
145

פילה הייאם פדיס 
בצל חרוך, תמרינד, קרם קוקונט, 

ציר פטריות ירדן, סלט איטריות 
שעועית יפני. 120

לחי עגל מלזי 
לאקסה, כורכום, עגבניות מיובשות, 

כוסברה, נאן, ליים, קרם פרש. 110
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ס ק י ט ס פ ו ‘ צ

פופ אנד רול
טונה, סלמון, שיטאקי בלהבה, 

יקיטורי שומשום מניס וואסאבי. 82

סרירצה טונה טרטר
קרם אבוקדו, סרירצה תפוח עץ, 

ג'ינגר, פאפאדם, עירית. 63 

פנום פן סביצ'ה
דניס, קוקוס,קפיר-ליים, יוזו, 
פלפל פחמים, כוסברה, צ'ילי, 

תפוצ'יפס. 68

שה-זו-רה
סי באס בסוי שין ווין, נענע, 

כוסברה, שמיר, מרווה, אטריות 
שעועית, רוטב גזר הדרים. 88

שנחאי רול
סי-באס טמפורה, נענע, קרם טוגרשי, 
בצל ירוק, בוטנים בלהבה, רוטב חרדל 

תפוחים. 64

סשימי דג ים
מיסו יוזו, אגוזי לוז, בצל ירוק, 

שומשום. 68

שרימפס קרם דאשי
אספרגוס, היג'יקי, אדממה, יוגורט, 

כרישה מאודה. 79
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