
אסיה מוניקה

יזום והפקהאנחנו גם ב:

פתרונות הגשה ואירוח

בשיתוף:
להורדת

האפליקציה

סלט פפאיה עם עגבניות שרי, שום, גזר, שעועית ירוקה, נענע 
ובוטנים, ליים וצ'ילי חריף )חריף(

צ'ה ג'יו אגרולס ויאטנמים מטוגנים, במילוי ירקות ונבטים, מוקפצים 
בסויה, שום וג'ינג'ר. מוגשים עם מטבל פלפלים ואננס פיקנטי

סושי - רול היום רול אינסייד אאוט מתחלף מידי יום
סלט קליפורניה עלי חסה פריכה, עגבניות שרי, מלפפון,בצל 

סגול, נבטים, אגוזים, אבוקדו וגבינה כחולה בויניגרט הדרים עם רוטב 
אננס פלפל

בלו באפלו ווינג'ס )250 גר'( כנפיים עסיסיות ברוטב מתוק 
ופיקנטי מועשר בגבינה כחולה, מוגש עם פוטטו סקינס

ספרינג רול 2 יח'. ירקות פריכים עם אבוקדו, כוסברה ונענע 
עטופים בדף אורז. מוגש עם מטבל סויה, ג'ינג'ר, שום וצ'ילי

ראשונה ספיישל )תוספת 10 ₪(

פאד תאי עוף/ טופו אטריות אורז, ביצה טרופה, נבטים, גזר, 
כרוב, בצל ירוק, סויה מתוקה, תמרינדי ובוטנים. מוגש עם לימון

נודלס חצילים עם עוף/בקר אטריות מוקפצות עם פלפלים, 
בצל וצ'ילי ברוטב סצ'ואן חריף

פילה דג בקארי אדום ומי קוקוס פטריות, פלפלים, ירקות 
ירוקים, בצל וכוסברה. מוגש עם לימון חריף 

מוניקה בורגר בשר בקר מובחר, מיושן, מתובל וטחון במקום. 
מוגש בלחמניית שומשום והכל על מצע חסה טרייה, פרוסות עגבנייה 

בשלה, בצל סגול מלפפון כבוש וצ'יפס

ניו אורלינס צ'יקן חזה עוף מתובל בתבלין קייג'ון פיקנטי, עשוי 
בגריל ומוגש עם מטבל עשבים ירוקים, ירקות מאודים ופירה מועשר 

בחציל שרוף

צ'יקן בורגר פרוסות חזה עוף מתובל ,עשוי בגריל ומוגש 
בלחמניית שומשום עם מיונז, מטבל עשבי תיבול, חסה טרייה, 

פרוסות עגבנייה, בצל סגול ולתוספת מחמצים יפניים ופוטטוס סקינס

ספיישל יומי מיוחד מנת השף מתחלפת מידי יום )תוספת 20 ₪(

סלט פירות טרופי ) אישי( בתמצית למון גראס וסורבה 
פסיפלורה

פאדג' שוקולד )אישי( עוגת שוקולד עשירה עם קצפת וגלידה
טפיוקה )אישי( מרק קר של חלב קוקוס, טפיוקה ופירות

עוגת גבינה עם עוגיית אוריאו ורוטב פירות אדומים )בתוספת 10 ₪(
וופל אמריקאי )בתוספת 15 ₪(

קינוח )מנה לבחירה(  

עיקריות )מנה לבחירה( 

ראשונות )מנה לבחירה( 


