
GLUTEN FREE

וייטנאם בצלחת מרקים

נתחי בקר, עשבים טריים, בצל לבן, 
טריות  אורז  ואטריות  נבטים  צ'ילי, 
גינת  עם  מוגש  עשיר.  בקר  בציר 

עשבי תיבול, נבטים, לימון וצ'ילי

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

עשבי תיבול, נבטים, לימון וצ'ילי

פו גא  |   ₪65/45 

מרק קארי אדום וחלב קוקוס, פילה 
ומולים  סקאלופ  שרימפס,  לבן,  דג 

מוגש עם כדורי אורז מטוגנים

כל הטוב שבים  |   ₪74

ונענע.  כוסברה  צ'ילי,  ירוקה,  פאפאיה 
רוטב  אורז.  קרקר  מסוכרים,  בוטנים 

הוי-סין 

פאפאיה  |  ₪39

וצ'יפס  פריכים  חסה  לבבות 
אסייתי.  קיסר  ברוטב  אנשובי 

קריספי פנקו, טוגארשי 

הקיסר הוייאטנמי |  ₪49

 Noodles Style וגזר  קולרבי  סלק, 
ברוטב קרמל-ריבות הדרים - ג'ינג'ר 
שקדים  כוסברה,  עם  מוגש  יוזו.   -

קלויים ושומשום

סלט פאב קאי |  ₪44

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

גוי גא  | 44₪

נענע  שרי  עגבניות  חלוטה,  שעועית 
כוסברה צ'ילי אדום ובוטנים קלויים מגיע 

עם רוטב ליים סוכר ושום/

פאפאיה שרימפס הו-צ'-מין- 
סטייל   |  ₪44

במרינדת עשבי תבלין,  צרוב  שייטל  סלט 
אטריות  ולימון.  צ׳ילי  שום,  דגים,  רוטב 
נענע,  כוסברה,  דקות,  אורז  וורמצ׳ילי 
ושאלוטס  שרי  עגבניות  ובזיליקום,  טרגון 

קריספי

סלט בו – סאן   |  ₪48

טרי  כורכום  בתיבול  רך  דג  פילה 
ורמיצ’לי,  אטריות  מצע  על  ויוגורט 
נבטים,  מלפפון,  גזר,  רצועות  עם 
בוטנים,  סגול,  בצל  אייסברג,  נענע, 
ובצל  שמיר  בעיטור  וצ’ילי.  כוסברה 
ירוק ברוטב NEM (לימון, שום, צ’ילי, 

רוטב דגים) 

צ'ה קה לה וונג  |  ₪58

הפינה הטרייה

בוטנים,  קארי,  רוטב  עם  מאודה  דלורית 
קוקוס, כוסברה ובצל ירוק. מוגש עם אורז

ספייסי סקוואש  |  ₪49

אייסברג, איטריות ורמיצ'לי, כוסברה, 
מלפפון, גזר, נענע  ועירית. עטופים 
סויה   – אורז  חומץ  רוטב  אורז.  דף 

ובוטנים

מגולגל ירוק – ספרינג 
טבעוני  4 יח׳  |  ₪39

נענע  גזר,  חלוט,  שרימפס  עוף,  נתחי 
מלפפון  כוסברה,  ורמיצ'לי,  איטריות 
נאם  רוטב  אורז.  דף  עטופים  ועירית 

ובוטנים 

מגולגל קלאסי- ספרינג
רול סטייל  4 יח׳  |  ₪41

על  עסיסיים  צלויים,  פרגית  נתחי 
עשבים,  יוגורט  קראנצ'.  אורז  מצע 

בצל ירוק וצ'ילי 

קאי צי'קן  |  ₪48

אצבעות חזה עוף בציפוי קריספי פנקו. 
לצד רוטב איולי קארי וצ'ילי מתוק

קריספי צ'יקן  |  ₪41

גביעי אייסברג במילוי דג לבן מאודה 
וסלט עשבי תיבול ארומטיים, ברוטב 

נאם קלאסי, קשיו ובוטנים

קאפ קאפ |  ₪52

אגרול אווז, עשבי תבלין וקארי מסמאן עם 
רוטב חמוץ חריף מתוק מסורתי. 

ריפבליק אגרול – |  ₪48
- 4 יח׳

אורז  בדף  עטופים  ועוף  שרימפס  מוס 
ומטוגנים. רוטב נאם ובוטנים 

המגולגל של ואן – |  ₪46
אגרול  ויאטנאמי  - 4 יח׳

רצועות גזר, בטטה, טופו, איטריות שעועית, 
פטריות אוזן, בצל ירוק וכוסברה עטופים דף 

אורז מטוגן. רוטב סויה ובוטנים 

מגולגל קראנצ'  |  ₪42
אגרול ויאטנאמי  - 4 יח׳

של  חריף  בציר  מוגשות  טופו  קוביות 
 - שומשום  שמן  אסייתים,  ירקות 

טוגארשי - וצנון מגורר 

וייאטנם אגאדשי טופו  |  ₪46

בינוניות לחלוקה 

טופו  פרוסות  במילוי  רכה,  מאודה  לחמנייה 
מושרות ברוטב צי’לי חריף שום וסויה, כוסברה 

ובצל ירוק בלחמניה מאודה

טופו באן  – ענן טופו  2 יח  |  ₪52

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

פיש באן – ענן דג  2 יח |  ₪52

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

ביפ באן – ענן בקר  2 יח   |  ₪54

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

צ'יקן באן – ענן עוף  2 יח  |  ₪54

כיסוני בצק טפיוקה במילוי שרימפס 
דים סאם ים 5 יח׳ |  ₪44

כיסוני בצק מאודים במילוי עוף וירקות 
דים סאם יבשה 4 יח׳ |  ₪42

כיסוני בצק מאודים  במילוי ירקות  
דים סאם טבעוני 4 יח׳ |  ₪39

המאודים של וונג

קולה / ד. קולה / zero /  ספרייט / ד. ספרייט

נביעות / סודה 

פיוז תה אפרסק

לימונדה / תפוזים / אשכולית אדומה

פררלה

אספרסו

תה 

₪12 | 
₪12 | 
₪12 | 
₪12 | 
₪21 | 

  

₪12 | 
₪12 | 

 

קמומיל מרגיע | תה ירוק ולואיזה מרעננים | היביסקוס ריחני
חליטות תה קר של וונג | ₪17

שתיה חמה

שתיה וחליטות תה

איטריות אורז רחבות עם עוף/טופו, גזר, 
ברוטב  ונבטים  לבן  כרוב  ירוק,  בצל 

מתקתק שילדים אוהבים.

צ׳יבי   |  ₪38

אורז עגול מוקפץ עם עוף/טופו, גזר, 
מתקתק  ברוטב  וביצה  ירוק  בצל 

שילדים אוהבים.

קיטי |  ₪38

מנות ילדים

אטריות אורז טריות נתחי שייטל עסיסיים  
חצילים  חריף,  סצ׳ואן  ברוטב  במרינדה 

פריכים, בצל, בצל ירוק וסומסום. 

איטריות הנהר האדום
מי סונג הונג |  ₪73 | טבעוני | ₪65

טופו),   (או  עסיסיים  בקר  פילה  נתחי 
איטריות תוצרת הבית ועלי בוק צ'וי ברוטב 

הוי סין 

פילה בוק צ'וי |  ₪75/69 
אטריות ביצים או אטריות אורֿז, עוף, שרימפס  
קוקוס,  קרם  אדום,  בקארי  צרובים  טופו  או 

בוטנים קלויים ומלפפון קראנץ'

קוקו וייטנאמי  |  ₪68

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

תאילנדי  וכוסברה מעל

גרין גארדן |  ₪66

אטריות שעועית מעודנות עם טייגר שרימפס, 
ויין לבן  דג לבן וסקאלופ ברוטב דגים, לימון 
עם בוק צ'וי, נבטים, בצל ירוק, צ'ילי, בוטנים 
וכוסברה. מוגש עם סלט אייסברג וחמציצים

מלכת הים |  ₪69

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

בגרסה טבעונית 

הפאד טאי הויאטנאמי |  ₪66/59 

אורז  אטריות  או  טריות  ביצים  אטריות 
רחבות, שרימפס, סקאלופ, פילה דג לבן 
כרישה, בצל לבן, בצל ירוק,  גי'נג'ר ושום 

בקארי צהוב וחמאה

ים צהוב |  ₪69

מנות נודלס

העונה,  בצלי  צרובים,  בקר  פילה  נתחי 
פלפל אדום יבש ופלפל ירוק חריף, ברוטב 

צדפות כוסברה טרייה ותבלינים

בו רייס |  ₪77

אורז עגול מוקפץ עם שרימפס צרוב ונתחי 
ביצה  ירוק,  בצל  גזר,  קוביות  רך,  לבן  דג 
ושבבי שום מטוגן. ברוטב סויה וצ’ילי מתוק, 

שמן שומשום ואייסברג

צ'ו צ'ו רייס |  ₪77
ובטטה.  גזר, תפוחי אדמה, חצילים  עוף,  נתחי 
קוקוס,  וקרם  ביתי  קארי  ברוטב  מבושלים 

כוסברה, צ'ילי ובצל ירוק מעל.

קארי של יבשה  |  ₪66/64 

נתחי פרגית מושחמים, ברוקולי, בייבי תרד, 
בצל ירוק, בצל לבן, זוקיני ושברי שום. ברוטב 
וסויה  ליים  קפיר  עלי  חריף,  קוקוס  חלב 

שחורה

גא ווי גאו  |  ₪69

מנות אורז

ווק

קינוחים

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

בננה קאם

בסירופ  ספוג  לבן  טורט  חמצמץ,  לימון  קרם 
ענני  בתוספת  אירני  פיסטוק  קרם  עם  מאצ'ה 

נשיקות עם שומשום שחור במארז נפרד.

לימון פיסטוק

בננה  קרם  עליה  עשירה  פאדג'  שוקולד  יכבת 
מיסו  קרמל  רוטב  בתוספת  אוורירי  במרקם 

ושבבי קרמבל אבץ.

שוקולד בננה

במילוי  אוראו  בטעם  אבץ  בצק  עוגיית 
וניל ושברי עוגיות עוגיות אוראו.

קסטה אוראו

מועשר  קליל  שוקולד  מוס  קקאו,  קרמבל  תחתית 
פופקורן  בתוספת  חלב  שוקולד  ציפוי  באמרטו, 

קרמל-וואסבי. 

מוס שוקולד אמרטו 

שילוב של אירופה- יפן. טורט טירמיסו ספוג 
ומעליו  טירמיסו עשיר  בסירופ מאצ'ה, קרם 

אבקת מקרון ירוק- מאצ'ה.

טירמיסו מאצ'ה 

קרם  במילוי  אבץ)   ) שחורות  פחזניות  מיני 
פטיסייר וניל, בליווי רוטב קרמל מיסו. 

מיני פחזניות שחורות

M A D E  I N  T L V
Born In Vietnam

₪39  |



M A D E  I N  T L V
Born In Vietnam

VONG’S STEAMED DISHES

Tender steamed banh filled with 
slices of silk tofu marinated in 
soy-chili-garlic sauce. Served with 
coriander and scallion

Tofu Banh 2 pcs. | 52NIS

Steamed tapioca dough dumplings 
with shrimp

Ocean Dim Sum  5 pcs. | 44NIS

Steamed dumplings with chicken 
and vegetables

Land Dim Sum  4 pcs. | 42NIS

Steamed dumplings with vegetables
Veggie Dim Sum  4 pcs.  | 39NIS

Crispy white fish fillet with herbs’ 
yogurt, coriander, scallion and chili. 
Served in tender steamed banh

Fish Banh  2 pcs.  | 52NIS

Cold chicken curry salad, celery, 
herbs, yellow curry aioli and iceberg 
lettuce. Served in tender steamed 
banh

Chicken Banh   2 pcs.  | 54NIS

Long cooking beef stew, Asian aioli, 
coriander, scallion and chili. Served 
in steamed banh

Beef Banh  2 pcs.  | 54NIS

Coca Cola / Diet Coke / Zero/ Sprite / Diet Sprite 
Mineral Water  / Soda
fuze tea Peach
Lemonade / Oranges / Red grapefruit
Ferrarele

 | 12NIS

 | 12NIS

 | 12NIS

 | 12NIS

 | 21NIS

 | 12NIS

 | 12NIS

DRINKS & TEA INFUSIONS

Chamomile        |        Green tea and Louisa        |        Hibiscus

Espresso
Tea 

VONG'S ICED TEA INFUSIONS | 17NIS

HOT DRINKS

Round rice with chicken, carrot, 
scallion and egg. Served with sweet 
sauce that kids love

Kiti | 38NIS

KIDS’ MENU

Rice noodles with chicken or 
tofu, carrot, scallion cabbage 
and sprouts, served with 
sweet sauce that kids love

Chibi | 38NIS

THE FRESH CORNER

Green papaya, chili, coriander and mint. 
GarNIShed with sweet peanuts and rice 
crackers. Served with Hoi-Sin sauce

Papaya Salad | 39NIS

Chicken strips marinated in ginger and 
garlic on a bed of thinly sliced cabbage, 
mint, coriander, scallion and chili. 
Served with NEM sauce and shrimp 
cracker

Goi Ga  | 44NIS

Sheitel salad roasted in a marinade of 
herbs, fish sauce, garlic, chili and 
lemon. Rice wormchili noodles Minutes, 
coriander, mint, tarragon and basil, 
cherry tomatoes and crispy shallots

Bo - Sun Salad   | 48NIS

Strips of kohlrabi, beet and carrot 
"noodles style" with red onion, 
coriander and shiso in citrus 
caramel sauce. garNIShed with 
roasted almonds

Pub Kai Salad | 44NIS

Poached shrimp, Vermicelli rice 
noodles, mint, coriander, Thai basil, red 
onion, sprouts, chili and fried shallots. 
Served with NEM sauce and sesame oil

Papaya & Shrimp- 
Ho-Chi-Min Style  | 44NIS

Lettuce, Asian Caesar’s sauce, 
crispy panko and togarashi

The Vietnamese 
Emperor | 49NIS

Tender white fish fillet, marinated 
in turmeric and yogurt on a bed 
of vermicelli noodles, strips of 
cucumber and carrot, mint, 
Iceberg lettuce, red onion, 
peanuts coriander and chili. 
GarNIShed with dill and scallion. 
Served with NEM sauce (fish 
sauce-lemon-chili- garlic)

Cha-Ca-La-Vong | 58NIS

SOUPS VIETNAM IN A BOWL!

Thinly sliced beef, fresh herbs, 
onion, chili, sprouts and rice noodles 
in a deep flavored beef stock. 
Served with herbs’ garden, sprouts, 
chili and lemon

Pho Bo  |  65/45 NIS

Thinly sliced chicken, fresh 
herbs, onion, chili, sprouts and 
rice noodles in a deep flavored 
beef stock. Served with herbs’ 
garden, sprouts, chili and lemon

Pho Ga  |  65/45 NIS

Red curry and coconut cream’s 
soup with white fish fillet, shrimp, 
scallop and mussels. Served with 
fried rice balls

The Best of the sea | 74NIS

MID-SIZE DISHES

Steamed butternut squash in 
coconut - peanut curry, coriander 
and scallion. Served with rice

Spicy Squash | 49NIS

Iceberg lettuce, coriander, vermicelli 
noodles, cucumber, carrot, mint 
and chive wrapped in rice paper. 
Served with rice vinaigrette- soy and 
peanut sauce

Green Veggie Spring
Roll  4 pcs.  | 39NIS

Chicken, shrimp, carrot, mint, 
vermicelli noodles, coriander, 
cucumber and chive wrapped in 
rice paper. Served with NEM and 
peanut sauce

Classic Vietnamese 
Spring Roll  4 pcs.  | 41NIS

4 pcs. | Shrimp and chicken 
mousse wrapped in fried rice 
paper. Served with NEM and 
peanut sauce

Van’s Spring Roll  | 46NIS

4 pcs. | Goose egg roll , herbs and 
curry masman with a traditional 
sweet and sour spicy sauce.

Republic Egg Roll  | 48NIS

4 pcs. | Carrot, yam, tofu, bean 
noodles, chinese black mushrooms, 
coriander and scallion wrapped in 
fried rice paper. Served with soy and 
peanut sauce

Crispy Spring Roll  | 42NIS

Juicy, roasted chicken on a bed of 
crunchy rice cake, herbs’ yogurt, 
scallion and chili

Cay Chicken  | 48NIS

Iceberg lettuce cups filled with 
steamed white fish and aromatic 
herbs’ salad. Served with classic 
NEM sauce, cashews and peanuts.

Cup Cup | 52NIS

Crispy Panko Coated Chicken 
Fingers. Served With Aioli Curry 
Sauce And Sweet Chili Sauce

Crispy Chicken | 41nis

Fried silk tofu cubes in a spicy 
Asian vegetables stock, sesame 
oil, togarashi and crushed radish

Vietnamese Agadashi 
Tofu | 44NIS

WOK - HOMEMADE FRESH NOODLES

Egg or rice noodles with seared shrimp, 
chicken or tofu in red curry and coconut 
cream sauce. GarNIShed with roasted 
peanuts and cucumber strips.

Vietnamese Coco | 68NIS

Fresh egg noodles or wide rice 
noodles, shrimp, scallop, white fish 
fillet, leek, onion, scallion, ginger and 
garlic. Served with yellow curry and 
butter sauce

Yellow Sea | 69NIS

Seared beef fillet slices, onions, dry 
red chili and hot green peppers. 
Served with oyster and coriander 
sauce

Bo-Rice | 77NIS

Delicate bean noodles with tiger 
shrimp, white fish and scallop. 
Served with white wine -lemon-fish 
sauce, bock- choy, sprouts, scallion, 
chili, coriander and peanuts. With a 
side salad of lettuce and wood sorrel

Queen of the Sea | 69NIS

Stir-fried round rice with shrimp, 
white fish, egg, carrot, scallion and 
fried garlic chips. Served with 
soy-sweet chili- sesame oil sauce. 
GarNIShed with lettuce.

Cho Cho Rice | 77NIS

Fresh egg or rice noodles with seared 
chicken or tofu and green vegetables 
in green curry and coconut cream 
sauce. GarNIShed with peanuts, 
coriander and Thai basil

Green Garden | 66NIS

Noodles with beef fillet or tofu and 
bock-choy leaves. Served with 
Hoi-Sin and chili paste sauce

Bock Choy fillet  | 75/69NIS 

Fresh rice noodles Juicy chunks of 
sheitel marinated in a spicy Sichuan 
sauce, crispy eggplant, onion, 
scallion and sesame.

Red River Noodles
Mi Song Hong - 73NIS | Vegan - 65NIS

Fresh rice noodles with seared 
chicken or tofu, sprouts, scallion, 
cabbage, egg and carrot in soy 
glazing. Served with fish and oyster 
sauce. Vegetarian sauce is optional

Vietnamese Pad-Thai | 66/59NIS 

Chicken, carrot, potato, eggplant 
and yam in yellow curry and coconut 
cream sauce. GarNIShed with 
coriander, scallion and chili. 

Curry from the Land | 66/64NIS 

Seared chicken, broccoli, spinach, 
scallion, onion, zucchini and garlic 
flakes. Served with spicy coconut 
cream, kafir lime and black soy

Ga Voi Gao  | 69NIS

NOODLE DISHES

RICE DISHES

HOTVEGAN  VEGETARIAN - OPTIONSPICY GLUTEN FREE - OPTION

DESSERTS

Caramelized banana with condensed 
milk glazing. Served with yogurt whisk, 
date honey and roasted almonds

Banana Kem

Rich chocolate fudge with fluffy banana cream. 
served with caramel miso dressing and black 
crumble.

Rich cream, tiramisu sponge cake and matcha 
sirop, decorated with green-matcha macaron 
poudre.

Black OREO® cookies with vanilla ice 
cream loaded with chunks of OREO® 

sourish lemon cream, sponge cake with matcha 
sirop and iranian pistachio cream. alongside with 
black sesame meringues.

Chocolat amaretto fluffy mousse lying on cacao 
crumble and covered with milk chocolate. 
Alongside caramel-wasabi popcorn.

black cream puffs filled with vanilla cream, 
alongside caramel miso dressing.

 |  39NIS


