C H O P S T I C K S

S P O O N

צ‘ופסטיקס

כף

פופ אנד רול

לוקוס קארי אדום

שנחאי רול

טונה ,סלמון ,שיטאקי בלהבה,
יקיטורי שומשום מניס וואסאבי88 .

סי-באס טמפורה ,נענע ,קרם
טוגרשי ,בצל ירוק ,בוטנים בלהבה,
רוטב חרדל תפוחים74 .

סשימי דג ים

מונג בין צ'יקן רול

מיסו יוזו ,אגוזי לוז ,בצל ירוק,
שומשום74 .

סרירצ'ה לוקוס טרטר

קרם אבוקדו ,סרירצה תפוח עץ,
ג' ינגר ,פאפאדם ,עירית76 .

שרימפס בר בלאנק

קפיר ליים ,מיני תפוח אדמה קונפי,
חציל קלוי ,עגבניות שרי ,בזיל125 .

גריל ג'מבו שרימפס בג'ינגר וואקמה,
בזיל יקיטורי ,בצל112 .

מאנדרה תירס

PEPPER CHICKEN

פלפל שחור קמבודי ,קני דקלים,
ג'ינג'ר ,יין סוי שין ,קולורבי 82 .

וון -טון קונפי ברווז ,ברביקיו בזיל,
תירס קוקוס ,פולנטת תירס82 .

סויה מותססת ,בצל ,עוף מושרה
בתה שחור ,דבש ,הויסין ,שום77 .

קסרול ים

סינטה צ'ילי ,קינמון מעושן ,קוקוס,
בוטנים75 .

שרימפס קרם דאשי

כוס תירס

תירס קוקוס ,גלנגל ,קפיר ליים,
ג'ינג'ר ,ציר ירקות ירוקים ,צ'ילי38 .

בר-ים ,קרם מאדארס ,אגוזי קמירי,
שימג'י ציר עגבניות ושום ירוק,
כמהין118 .

פודונג דים סאם

מוסר טאבון

היג'יקי ,דאשי ,יוגורט נורי ,כרישה82 .

F O R K

K N I F E

מזלג

סכין

פופ פפאיה

פאפיה ירוקה ,צ'ילי עגבניות שרי ,למון
גראס ,דקלים ,פוקאצ'ה74 .

סאפה מניון

יין פורט ,נתחי פילה בגריל ,רוטב מיסו
פורצ'יני ,גזרי גינה ,עירית142 .

טונה ,צלפים ,קרם פרש ,אווז ,טוגרשי
פרמזן69 .

טלה ברביקיו סיני

אסאדו סינגפור

*תוספת צלע45 .

מקונג סלט

מלפפון ירוק ,נענע ,כוסברה ,פלפלת
דקלים ,טוביקו אררה68 .

קרפצ'יו דפי אורז

דפי אורז מאודים ,צנונית ,קארי ירוק,
פיסטוק ,כוסברה72 .

S P O O N

T E A

כפית
גבינה

עוגת קרם פרש ,תותים ,ליצ'י ,פיסטוק,
צנוברים מסוכרים62 .

תירס

חסה קיסר

רול שפונדרה בציר כרישה עטוף בדף
פריך ,פטריות יער ,פלפל שחור,
מלפפוני בייבי ,כמהין88 .

אופר למון גראס ,קרם פרש ,אדממה,
צ'ילי סאקה98 .

צלעות טלה בהויסין ,גראטן תפוח אדמה,
וגבינת ברי,טימין154 .

הייאם פדיס אנטריקוט

בצל חרוך ,תמרינד ,קרם קוקונט,
ציר פטריות ירדן ,סלט איטריות שעועית
יפני132 .

לחי עגל מלזי

לאקסה ,כורכום ,עגבניות מיובשות,
כוסברה ,נאן ,ליים ,קרם פרש110 .

קרם ברולה תירס ,פופקורן מקורמל ,קרמבל קמח
תירס ,קרם חלב קורנפלקס ,תירס מלוח מטוגן56 .

שוקולד

פחזנייה במילוי אורז בחלב ,קרמו שוקולד מוקצף,
קראנץ פייטה58 .

פופ סוזט

קרפים בקרמל תפוזי דם,גלידת זרעי וניל,גרנד
מרנייה58 .

קוקוס

טפיוקה קוקוס ,פירות אקזוטיים ,קולי מנגו
פסיפלורה ,אבקת כפיר ליים54 .
THE POPE'S PLATE
מבחר מקינוחי הדגל שלנו ,מוגשים לצד סורבה
ופירות העונה420 .

