נודלס במרק

מנות פתיחה
גיוזות

רם יאם 64

פפאיה ירוקה ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,בוטנים
קצוצים ,פלפל צ׳ילי וכוסברה ברוטב ליים

מרק על בסיס קארי אדום וחלב קוקוס,
שתי גיוזות עוף ,פטריות ,גזר ,נבטים ,מקלות
במבו שוט ,חסה וכוסברה (פיקנטי)

דרגון קוקונט 59

כרוב ,גזר ,נבטים ,מלפפון ,בצל ירוק ,כוסברה
ובוטנים ברוטב ויניגרט דקלים

גיוזה בטטה 36

סלטים
זואי פפאיה 36

GF

סלט ירקות ויאטנמי 35

סלט צ'ינטה 38

מרק גיוזה תאילנדי 37

ראמן ופטריות 56

כיסוני בצק ממולאים בעוף מוקפצים עם פטריות
שמפניון ,גזר ,בצל לבן ובצל ירוק ברוטב
חלב קוקוס וקארי ירוק

מרק על בסיס ציר ירקות עם אטריות ראמן,
פטריות שמפיניון ,פטריות שיטאקי ,נבטים,
גזר ,בצל וביצה עלומה

טוקיו ראמן 58

פאד לי 67

כרוב ,גזר ,מלפפון ,בצל ירוק ,שעועית
ירוקה ,פפאיה ירוקה ,כוסברה ,אטריות
זכוכית ובוטנים שלמים

גרין גיוזה 53

פרחי כרובית מטוגנת 36

פרחי כרובית מצופים בפנקו לצד איולי וואסבי
וצ'ילי מתוק

טאיה ווינגס 39

כיסוני בצק ממולאים בירקות ומוקפצים עם
ברוקולי ,שעועית ירוקה ,גזר ,עגבניות שרי ובצל
ברוטב חלב קוקוס

באן בורגר 47/63

זוג /שלישיית לחמניות באן מאודות ובהן בורגר
בקר ,כוסברה ,חמוצים ואיולי טוגראשי

כנפי עוף קריספיות ברוטב דבש דקלים,
ליים וצ׳ילי

עוף בטמפורה 38

קוביות עוף בטמפורה ,בליווי איולי טוגראשי
וצ'ילי מתוק

נודלס בווק
ברוקולי ביף 58

אטריות ביצים מוקפצות עם בקר ,ברוקולי,
שעועית ירוקה וכוסברה ברוטב תמרינד

אושן נודלס 66

אגדאשי טופו 36

קלמארי קריספי 39

מרק על בסיס ציר עוף עם אטריות ראמן ,מקלות
במבוק ,פטריות שיטאקי ,בצל ירוק וביצה עלומה

אטריות אודון מוקפצות עם שרימפס ,קלמארי,
חסה ,בצל ירוק ,למון גראס ,קארי אדום
וכוסברה (פיקנטי)

קוביות טופו קריספיות מוגשות לצד ציר דאשי
עם בצל ירוק ושומשום
טבעות קלמארי בטמפורה בליווי איולי וואסבי
וצ'ילי מתוק

קוקונט ציקן 59

אטריות ביצים מוקפצות עם עוף ,פלפל אדום ,בצל
לבן וכוסברה ברוטב קארי אדום וחלב קוקוס בעיטור
שבבי קוקוס קלוי (פיקנטי)
אטריות ביצים מוקפצות עם עוף/טופו/שרימפס,
פלפל אדום ,בצל ירוק ,בוטנים וכוסברה
ברוטב  4זנים של פלפל צ'ילי (חריף מאוד)

סייגון צ׳יקן (מנה פתיחה זוגית) 63

ראשונות חמות

מרק על בסיס חלב קוקוס וקארי אדום עם
אטריות ראמן ,עוף ,במבו שוט ,פלפל אדום,
גזר ,ובצל ירוק (פיקנטי)

תאילנדי משוגע 59

אטריות אורז רחבות מוקפצות עם בקר ,טופו,
שעועית ירוקה ,בצל לבן ,חסה עגולה ,צ'ילי ,שבבי
בוטנים וכוסברה

כיסוני בצק ממולאים במחית בטטה ,מוקפצים
בסויה וחלב קוקוס ומוגשים על מצע סלט מלפפונים
בעיטור גזר ובצל ירוק

חסה ,עוף ,מלפפון ,גזר ,נבטים ובצל ירוק ברוטב
ויניגרט בוטנים

סלט צ׳נגדו 39

מרק על בסיס חלב קוקוס ,צ'ילי ולמון גראס
עם אטריות אודון ,שרימפס ,פטריות שמפיניון,
חסה ועלי קפיר (פיקנטי)

באזִיל ּביף 63

רצועות בקר מוקפצות עם בצל לבן ,פלפל
אדום ,עלי בזיליקום ,פטריות שמפיניון,
בצל ירוק וצ'ילי ,בליווי אורז

פיסטוק נודלס 59

אוכל
משפחה
חברים

אטריות ביצים מוקפצות עם עוף/טופו,
פלפל אדום ,קישואים וכוסברה ברוטב
פיסטוק וחלב קוקוס בעיטור שבבי פיסטוק קלוי

לו מיין אינדונזי מעושן 57

אטריות ביצים מוקפצות עם עוף ,בייקון טלה ,בצל
ירוק ,צ'ילי וכוסברה (פיקנטי)

צ'ילי נודלס 58

אטריות אורז רחבות בתבשיל בקר וטלה ,עם
נענע ,כוסברה ,ליים ובצל ירוק בתיבול תערובת
חמשת התבלינים הסינים ובעיטור טבעות בצל
מטוגנות ושבבי שום קלוי (פיקנטי)

פאד גרין 57

GF

אטריות אורז מקופצות עם עוף/טופו/שרימפס,
פטריות שיטאקי ,קישואים ,בצל לבן ,שעועית
ירוקה וכוסברה ברוטב חלב קוקוס

עיקריות

כל העקריות מוגשות
עם אורז לבן

בו-לוק-לאק 81

קוביות פילה בקר במשרה סויה וג'ינג'ר ,מוקפצות
עם בצל ירוק ובצל לבן ,בליווי אורז ומטבל ויאטנמי

גנרל טוסו 66

קוביות עוף קריספיות מוקפצות עם
פלפל אדום ,בצל לבן ובצל ירוק ברוטב
קרמל ג'ינג'ר ,בליווי אורז

ּביף בורמזי 64

סושי סנדוויץ׳
סנדוויץ' סלמון אבוקדו 44

סלמון ואבוקדו בציפוי שבבי
טמפורה

רצועות בקר מוקפצות עם חצילים ,פטריות
שמפיניון ,בצל ירוק וכוסברה ברוטב חלב
קוקוס על מצע אורז

ספייסי טונה ,ספייסי סלמון
ואבוקדו בציפוי פנקו

ספייסי סנדוויץ' 44

ים ים 67

סנדוויץ' צמחוני 39

בטטה ,אבוקדו וטמאגו בציפוי שומשום

קלמרי ושרימפס מוקפצים עם בצל ירוק,
בצל לבן ,במבו שוט ,עגבניות שרי וכוסברה
בתבשיל חלב קוקוס על מצע אורז

רולים חמים

קוביקארי 67

צמחוני חם 32

(מטוגנים)

קוביות פרגית מוקפצות עם פלפל אדום,
בצל לבן ,בצל ירוק ,בוטנים קצוצים מוגשות
בליווי אורז ברוטב חלב קוקוס וקארי אדום

סלמון טריאקי 45

רצועות פילה סלמון צרובות ברוטב טריאקי,
בליווי ירקות מוקפצים ואורז

רול ספייסי חם 44

פילה סלמון 87
ביזי ביף 84

קוביות פילה בקר במשרה סויה וג'ינג'ר
מוקפצות עם פלפל אדום ,בצל לבן ,ברוקולי,
פטריות שמפיניון ושעועית ירוקה ,בליווי אורז

סושי
מאקי

אבוקדו ,בטטה ,קנפיו וגזר
סלמון ,מלפפון ,אספרגוס ועירית עם רוטב
טריאקי מעל
ספייסי סלמון ,מלפפון ואבוקדו

 I/Oצמחוני

( 8יח׳)

בטטה בטמפורה 34

בטטה בטמפורה ,מלפפון ,אבוקדו וקנפיו עם צ'יפס
בטטה ורוטב טריאקי מעל

אבוקדו רול 31

אבוקדו ,מלפפון ,גזר ,וקנפיו עטופים באבוקדו
( 8יח׳)

טמאגו וקנפיו 24
סלמון 27
דניס ועירית 27
טונה אדומה 31
אבוקדו 22

טופו רול 32

טופו ,אבוקדו ואושינקו בציפוי פנקו

 I/Oדגים

( 8יח׳)

סלמון בטמפורה 41

סלמון בטמפורה ,אבוקדו ,מלפפון וקנפיו
בציפוי פנקו

טונה אדומה 48

טונה אדומה ,אבוקדו ,מלפפון ועירית
בציפוי שומשום

ספייסי סלמון 47

ספייסי סלמון ,אבוקדו ,עירית ומלפפון,
עטופים בטונה אדומה

שרימפס טמפורה 48

דניס 43

דניס ,מלפפון ,אספרגוס ועירית בציפוי שומשום

סלמון צ׳יז 44

סלמון ,אבוקדו ,גבינת שמנת ועירית קצוצה מעל

שניצל 44

שניצל עוף ,אבוקדו וגזר עם רוטב טריאקי מעל

סושי 44

טיפות שנחאי  -רול זוגי 64
סלמון ,טונה אדומה ,אבוקדו ,אספרגוס ומלפפון
עם שומשום מעל

כל המנות מוגשות עם טרופית

צ׳יקן טריאקי 41

קומבינציות

שרימפס בטמפורה ,אבוקדו ומלפפון
עטופים בטוביקו

קומבינציה צמחונית ( 18יח׳) 67
בטטה טמפורה  8יח‘  /אבוקדו רול  4יח‘ /
טופו רול  4יח‘  /ניגירי טמאגו  /ניגירי אבוקדו

סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,אספרגוס ועירית,
עטופים בסלמון צרוב

קומבינציית דגים ( 18יח׳) 103
 8 Rainbowיח‘  /סלמון אבוקדו  4יח‘ /
טונה אדומה  4יח‘  /ניגירי סלמון  /ניגירי דניס

סלמון צרוב 45

48 Rainbow
סלמון ,אבוקדו ,מלפפון ,אספרגוס ועירית,
עטופים ברצועות סלמון ,דניס וטונה אדומה
טונה אדומה צרובה 52

טונה ,אבוקדו ,מלפפון ,אספרגוס ועירית,
עטופים בטונה אדומה צרובה

שרימפס 48

אבוקדו ,מלפפון ושרימפס עטופים בטוביקו

סלמון סקין 42

סלמון סקין ,אבוקדו ומלפפון עטופים בסלמון נא

ספייסי טונה 46

ספייסי טונה ,אבוקדו ,מלפפון ועירית,
בציפוי שומשום

סלמון 42

ילדים

גם וגם ( 36יח׳) 179
סלמון טמפורה  8יח‘  /סלמון צרוב  4יח‘ /
טונה אדומה  4יח‘  /בטטה טמפורה  8יח‘ /
אבוקדו רול  4יח‘  /טופו רול  4יח‘  /ניגירי סלמון /
ניגירי דניס  /ניגירי טמאגו  /ניגירי אבוקדו

נאגטס 44

עוף בטמפורה
בתוספת אורז

שניצל חם ופריך
בתוספת אורז

נודלס 44

נודלס עם נתחי עוף
מוקפץ ברוטב טריאקי

שני רולים של מאקי עם
 2ירקות לבחירה

מגשי אירוח
סוג

 80יח׳  100יח׳

צמחוני

300

350

מיקס צמחוני ודגים

350

400

דגים

400

450

אירועי בוטיק מושקעים ומוקפדים
באוירה קלילה ,נעימה וצבעונית.
תפריט אסייתי ויצירתי המותאם לכם
אישית על ידי השף
ציוד איכותי להקרנת מצגות
וסרטונים
ליווי צמוד של מנהלת אירועים
אישית לאורך כל הדרך

שתיה קלה
סן פלגרינו  750מ"ל 23
תפוחים צלול 14
מאלט 14
 7UP / 7UPדיאט 13
סן פלגרינו לימון/תפוז 13
מיץ ענבים 13

פפסי/פפסי מקס 13
נסטי 13
פרייה מים מוגזים 14
סן בנדטו מים מינרליים 14

תפריט משלוחים
חורף 2020

קינוחים
קוקילידה 36

סנדוויץ' עוגיות שוקולד צ'יפס וקרם מסקרפונה

סלמון ואבוקדו בציפוי שומשום

בר שוקולד (טבעוני) 34

דניס בטמפורה ,מלפפון ,פטריות שיטאקי וגזר,
עטופים באבוקדו

עוגת גבינה אפויה עם קוניפטורת פירות יער 38

דניס טמפורה 43

מזל טוב!
יש לכם אירוע
באופק?
תכירו את טאיה
אירועים:

אצבע שוקולד מריר עם שכבת נוגט ומייפל מלוח

פתוחים שבעה ימים בשבוע
12:00-23:00
האופה  ,1קדימה
09-7728878
www.tayarest.co.il

חפשו אותנו ב-

מטבח אסיאתי וסושי בר
09-7728878
להזמנת משלוחים אונליין:
www.tayarest.co.il

