VONG'S
SUMMER

MENU

ראשונות לחלוקה
צ'ה קה לה וונג | 58
פילה דג רך בתיבול כורכום טרי ויוגורט על מצע
אטריות ורמיצ‘לי ,עם רצועות גזר ,מלפפון,
נבטים ,נענע ,אייסברג ,בצל סגול ,בוטנים,
כוסברה וצ‘ילי .בעיטור שמיר ובצל ירוק ברוטב
( NEMלימון-שום-צ‘ילי-רוטב דגים)

פאפאיה | 46
פאפאיה ירוקה ,צ'ילי ,כוסברה ונענע .בוטנים
מסוכרים ,קרקר אורז .רוטב הוי-סין

וייאטנם אגאדשי טופו | 44
קוביות טופו מוגשות בצר חריף של ירקות
אסייתים ,שמן שומשום -טוגארשי  -וצנון
מגורר

הקיסר הוייאטנמי | 52
לבבות חסה פריכים ,רוטב קיסר
אסייתי .קריספי פנקו ,טוגארשי

גוי גה | 49
נתחי עוף במשרה שום ג'ינג'ר ,כרוב לבן,
נענע ,כוסברה ,בצל סגול ,צ'ילי ברוטב נאם
עשיר .בתוספת קרקר שרימפס ביתי

פאפאיה שרימפס הו-צ'-מין-
סטייל | 52
שרימפס חלוט ,איטריות אורז ורמיצ'לי,
נענע כוסברה בזיליקום תאילנדי ,בצל
סגול ,נבטים וצ'ילי .שאלוט מטוגן ,רוטב
נאם ,שמן שומשום

ספרינג סלט | 49
פומלה ,שרימפס חלוט ,בצל סגול ,גזר,
כוסברה ,נענע ,בצל ירוק ,צ'ילי אדום ,נענע,
בזילקום תאי וקריספי שאלוט רוטב דגים-
ליים-סוכר

פרש סלט | 46
סלט ירקות פריכים (כרוב סגול ,נבטים,
בזיליקום תאי ,סלרי ,תרד ושאר ירקות
טריים) תחמיץ ג'ינג'ר – שום -שמן שומשום
וקראנצ' לוז מקורמל

סשימי משוגע | 58
סשימי פלמידה  ,כוסברה ,צי'לי ובצל סגול,
גרידת תפוז ליים ברוטב סויה הדרים ויוזו

קאפ קאפ | 52
גביעי אייסברג במילוי דג לבן מאודה וסלט
עשבי תיבול ארומטיים ,ברוטב נאם קלאסי,
קשיו ובוטנים

המאודים של וונג
המבורגר וונג סטייל | 64
קציצת בשר ,קטשופ קארי ,איולי יפני
ואייסברג ,עם כבושים ברגע בלחמניית
ענן עם שומשום קלוי

טופו באן – ענן טופו | 42

 2יח׳
לחמנייה מאודה רכה ,במילוי פרוסות
טופו מושרות ברוטב צי‘לי חריף שום
וסויה ,כוסברה ובצל ירוק בלחמניה
מאודה

באן מי | 54
בגט במילוי בייקון טלה ,מיונז יפני,
סריראצ'ה ,כבושים מסורתיים (גזר,
קולורבי ,צנון ,נבטים) ומלא כוסברה
וצ׳ילי

קאי צי'קן | 52
נתחי פרגית צלויים ,עסיסיים על
מצע אורז קראנצ'  .יוגורט עשבים,
בצל ירוק וצ'ילי

באן טלה | 46

פיש באן – ענן דג | 45

 2יח׳
באן שטוח עם קונפי טלה ,יוגורט יוזו,
עשבי תיבול ,בצל ירוק וצ'ילי אדום

ביפ באן – ענן בקר | 46

 2יח׳
נתחי בקר בבישול ארוך ,איולי אסייתי,
כוסברה ,צ׳ילי ובצל ירוק בלחמנייה
מאודה

 2יח׳
פילה דג לבן קריספי עם רוטב
יוגורט עשבי תיבול ,כוסברה ,צ׳ילי
ובצל ירוק בלחמנייה מאודה

צ'יקן באן – ענן עוף | 46

 2יח׳
סלט עוף קר בסלרי ועשבים ,איולי
קארי צהוב ,כוסברה ואייסברג
בלחמנייה מאודה

בינוניות לחלוקה
ספייסי סקוואש | 52
דלורית מאודה עם רוטב קארי,
בוטנים ,קוקוס ,כוסברה ובצל
ירוק .מוגש עם אורז

מגולגל קראנצ' – אגרול | 41

ויאטנאמי –  4יח׳
רצועות גזר ,בטטה ,טופו ,איטריות שעועית,
פטריות אוזן ,בצל ירוק וכוסברה עטופים
דף אורז מטוגן .רוטב סויה ובוטנים

מגולגל קלאסי -ספרינג רול | 42

ויאטנאמי –  4יח׳
נתחי עוף ,שרימפס חלוט ,גזר ,נענע איטריות
ורמיצ'לי ,כוסברה ,מלפפון ועירית עטופים
דף אורז .רוטב נאם ובוטנים

מגולגל ירוק – ספרינג | 39
טבעוני –  4יח׳
אייסברג ,איטריות ורמיצ'לי ,כוסברה,
מלפפון ,גזר ,נענע ועירית .עטופים דף
אורז .רוטב חומץ אורז – סויה ובוטנים

דים סאם ים | 42

 5יח׳
כיסוני בצק טפיוקה במילוי
שרימפס

דים סאם יבשה | 39

 4יח׳
כיסוני בצק מאודים במילוי
עוף וירקות

המגולגל של ואן – אגרול | 45

דים סאם טבעוני | 39

ויאטנאמי –  4יח׳

 4יח׳

מוס שרימפס ועוף עטופים בדף אורז
ומטוגנים .רוטב נאם ובוטנים

כיסוני בצק מאודים במילוי
ירקות

מרקים
וייטנאם בצלחת

פו בו | 65/45
נתחי בקר ,עשבים טריים ,בצל
לבן ,צ'ילי ,נבטים ואטריות אורז
טריות בציר בקר עשיר .מוגש עם
גינת עשבי תיבול ,נבטים ,לימון
וצ'ילי

פו גא | 65/45
נתחי עוף ,עשבים טריים ,בצל
לבן ,צ'ילי ,נבטים ואטריות אורז
טריות בציר בקר עשיר .מוגש עם
גינת עשבי תיבול ,נבטים ,לימון
וצ'ילי

כל הטוב שבים | 86
מרק קארי אדום וחלב קוקוס ,פילה
דג לבן  ,שרימפס ,סקאלופ ומולים
מוגש עם כדורי אורז מטוגנים

ווק

איטריות טריות תוצרת בית.

גרין גארדן | 62

ים יבשה | 72

אטריות ביצים או אטריות אורז טריות,
עוף או טופו צרובים ,ירקות ירוקים במחית
קארי ירוק וקרם קוקוס ,בוטנים ,בזיליקום
תאילנדי וכוסברה מעל

אטריות ביצים טריות ומיקס של ים ויבשה:
בקר ,עוף ,בייבי שרימפס ואווז .מוקפץ ברוטב
צדפות וסאקה עם כרישה ,ברוקולי ,נבטים,
בצל ירוק ,צ'ילי טרי ,שום ,ג'ינג'ר ,פלפל
שאטה וקשיו

אטריות אורז נתחי עוף או טופו צרובים,
נבטים ,בצל ירוק ,כרוב ,ביצה וגזר בזיגוג
סויה שחורה .רוטב דגים וצדפות* .גם
בגרסה טבעונית

קוקו וייטנאמי | 62

הפאד טאי הויאטנאמי | 64/59

אטריות ביצים או אטריות אורזֿ ,עוף ,שרימפס
או טופו צרובים בקארי אדום ,קרם קוקוס,
בוטנים קלויים ומלפפון קראנץ'

מוי טום | 72/62
אטריות תוצרת בית ,חגיגת פטריות
ארומטיות ,בצל סגול ,לבן וירוק ברוטב
אויסטר צמחוני וסויה שחורה .ניתן
להוסיף פילה בקר
בוק צ'וי ביף | 74/67
אטריות תוצרת בית מוקפצות עם
נתחי פילה בקר או טופו ,עלי בוק
צ'וי ברוטב הוי סין ומשחת צ'ילי
ים צהוב | 69
אטריות ביצים טריות או אטריות אורז
רחבות ,שרימפס ,סקאלופ ,פילה דג לבן
כרישה ,בצל לבן ,בצל ירוק ,גי'נג'ר ושום
בקארי צהוב וחמאה
בו רייס | 77
נתחי פילה בקר צרובים ,בצלי העונה,
פלפל אדום יבש ופלפל ירוק חריף,
ברוטב צדפות כוסברה טרייה ותבלינים

מלכת הים | 69
אטריות שעועית מעודנות עם טייגר
שרימפס ,דג לבן וסקאלופ ברוטב
דגים ,לימון ויין לבן עם בוק צ'וי ,נבטים,
בצל ירוק ,צ'ילי ,בוטנים וכוסברה .מוגש
עם סלט אייסברג וחמציצים
דיאן דיאן | 68
אטריות תוצרת בית ופרגיות בתערובת
תבלינים אקזוטיים מוקפצות במשחת
צ'ילי ,ציר עוף ,פלפלים חריפים ,כרישה,
כוסברה ובצל ירוק
צ'ו צ'ו רייס | 62
אורז עגול מוקפץ עם שרימפס צרוב ונתחי
דג לבן רך ,קוביות גזר ,בצל ירוק ,ביצה
ושבבי שום מטוגן .ברוטב סויה וצ‘ילי מתוק,
שמן שומשום ואייסברג

מנות קארי
מוגש עם אורז לבן

קארי של יבשה | 65/62
נתחי עוף ,גזר ,תפוחי אדמה ,חצילים ובטטה.
מבושלים ברוטב קארי ביתי וקרם קוקוס,
כוסברה ,צ'ילי ובצל ירוק מעל* .גם בגרסה
טבעונית

קארי של ים | 72
קדירת טייגר שרימפס ,עגבניות ,תמר הינד,
צ'ילי ירוק ,ג'ינג'ר ובצל ירוק מעל ,בקארי צהוב
ביתי וקרם קוקוס

גא ווי גאו | 69
נתחי פרגית מושחמים ,ברוקולי ,בייבי תרד,
בצל ירוק ,בצל לבן ,זוקיני ושברי שום .ברוטב
חלב קוקוס חריף ,עלי קפיר ליים וסויה שחורה

אחת שכולם אוהבים | 74
אטריות אודון בשרניות ,עגבניות ובזיליקום.
ברוטב קוקוס קארי אדום ,שום וג'ינג'ר .מוגש
עם כרע עוף מקורמל ומפורק וסלט רענן של
בזיליקום ,כוסברה ובצל ירוק

מנות ילדים

קיטי | 38
אורז עגול מוקפף עם עוף ,גזר ,בצל ירוק
וביצה ברוטב מתקתק שילדים אוהבים.

צ׳יבי | 38
איטריות אורז רחבות עם עוף /טופו,
גזר ,בצל ירוק ,כרוב לבן ונבטים ברוטב
מתקתק שילדים אוהבים.

צ'יקן קידס | 49
כרע עוף עסיסי צלוי בגריל ברוטב
סויה – דבש עם אורז מאודה לבן

קינוחים
סברינה | 37

בננה קאם | 33

עוגת שמרים טבולה בסירופ מתקתק
ומבושם ,קרם מסקרפונה ,רוטב לימון
בזיליקום ,אבקת מקרון ירוק וטוויל
שקדים

בננות מקורמלות בזיגוג חלב
מרוכז .מוגש עם קציפת יוגורט
סילאן ושקדים

בוט בנג | 33
נמסיס | 36
קוביות פאדג' נמסיס ,מוס שוקולד,
רוטב קרמל מלוח וקראמבל לוטוס

פניני טפיוקה בקרם קוקוס וקרח
כתוש .מוגש עם מלון ובוטנים
מסוכרים

ליידי סייגון | 36
יוזו ברולה | 41
קרם ברולה יוזו הדרי

מוס מנגו בתוספת שברי מרנג קוקוס,
קרם מנגו ,רוטב תפוז פסיפלורה ,שברי
שוקולד לבן צבעוני ומקרון אדום

שתיה וחליטות תה
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|

12

נביעות  /סודה

|

11

פיוז תה אפרסק

|

12

לימונדה  /תפוזים  /אשכולית אדומה

|

12

פררלה

|
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חליטות תה של וונג |
קמומיל מרגיע

|

17

תה ירוק ולואיזה מרעננים

|

היביסקוס ריחני

