בס"ד

קוסמוי

חוויה של תפריט ישראלי משובח
מחכה לכם בפנים!

המסעדה
טעם של בית

כשר למהדרין

Glatt Kosher

 ארוחת בוקרBreakfast

סנדוויץ' סביח

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

290
בוקר ישראלי
 ביצה/ עין/ מקושקשת/ אומלט: ביצים לבחירה2
 פטריות/ עגבנייה/ בצל:קשה תוספות
, מטבוחה, טונה, טחינה, סלט קצוץ:מוגש עם
לחמנייה
 לימונדה/ שייק/ שתייה קלה:ולבחירה

195

,חציל ביצה קשה בצל עגבניה וטחינה
מוגש בתוך פיתה

Sabich Sandwich

Eggplant, boiled egg, onion, tomato, and
tahini. Served in pita bread

בייגלה ירושלמי

Breakfast ארוחת בוקר

Israeli Breakfast

2 eggs of your choice: omelette/ scrambled/
sunny-side up / boiled
Additional topping: onion/ tomato/ mushrooms
Served with chopped salad, tuna, tahini,
matbucha, bread and a choice of: soft drink/
shake/ lemonade

185

 טחינה וסלט, כדורי פלאפל5 ,מוגש עם זעתר
ירקות

Jerusalem Bagel

Served with za’atar, 5 falafel balls, tahini and
vegetable salad

290

שקשוקה

 טחינה ולחם פרנה,מוגשת עם סלט קצוץ
60  חצילים קלויים:תוספת לבחירה

Shakshuka

Served with chopped salad, tahini and frena
bread.
Additional topping:Roasted eggplant 60

190

מלאווח

 רסק עגבניות וחריף,מוגש עם ביצה קשה

Malawach

served with a boiled egg, tomato and spicy

המסעדה
טעם של בית

המסעדה
טעם של בית

 ראשונותAppetizers

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

 בגט, פרנה, לחמניה,פיתה

Pita, Bun, Frena, Baguette

130

110/180

גדול/חומוס הבית קטן
 חריף, בצל טרי,חומוס גרגירים מוגש עם חמוצים
הבית ופיתה טרייה

Homemade Hummus Small / large
Homemade hummus with chickpeas served
with fresh onion, pickles, homemade spicy and
fresh pita bread
:תוספות
Additional topping:
בשר
Ground Beef
90
פטריות
50
Mushrooms
ביצה
Egg
30

115
סלט ישראלי קצוץ
Chopped Israeli Salad
120
מרק ירקות עשיר
Rich Vegetable Soup

Arais עראייס

215

פיתה על הגריל במילוי תערובת בשר מתובלת וטחינה

120

Grilled pita bread filled with spiced ground
meat and Tahini

Sumac Eggplant

Pita bread with sumac spice, roasted
eggplant and onion

80  בשר:תוספת
Additional topping: meat 80

90

260
סלט חזה עוף
רצועות חזה עוף עם סלט ירקות בליווי רוטב צ׳ילי

70

Chicken Breast Salad

50

Grilled chicken breast strips served on
vegetable salad with chili sauce

 קוסקוס ירקות עם גרגירי חומוס140
Couscous with Vegetables and
Chickpeas

50

Tuna in mayonnaise and fresh vegetables

110

טחינה

ארבעה כדורי פאלפל
Four Falafel Balls

Lentils, bulgur and lemon salad

160

Homemade Pickles חמוצי הבית

60

צלוחית זיתים מטובלים
Spiced Olive Platter

170

חבילת סלטים אישית

סלט בורגול עדשים ולימון

 פיתה+  חמוצים, כרוב, מטבוחה,חומוס

Salad set

עם רוטב ברביקיו וסומסום קלוי
Grilled chicken wings with BBQ sauce and
roasted sesame

Tahini

,סלט עגבניות שרי
פלפל חריף ובצל סגול
Cherry Tomato, Bell Pepper and
Red Onion Salad

טונה במיונז עם ירקות טריים בתיבול שמן זית ולימון

Chicken Wings

Hot Matbucha מטבוחה חמה

50

Tuna Salad  סלט טונה260

כנפיים על הגריל

חציל סומאק

חציל קלוי על פיתה עם בצל וסומק

Spaghetti  ספגטי עגבניות עשיר160

Tabbouleh טאבולה

Freshly Baked Breads לחמים

30

 קובה נמוסיה מטוגנת עם טחינה150
Kibbeh namusia fried with tahini
צ'יפס גדול
Large French Fries

Appetizers פתיחים

המסעדה
טעם של בית

המסעדה
טעם של בית

Hummus, Matbucha, Cabbage, Pickles, and
Pita bread

 סנדויצ'יםSandwiches

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

295
כריך שניצל
רצועות חזה עוף בציוי קריספי של פירורי לחם
 בצל ואיולי מוגשים,בליווי מלפפון חמוץ עגבנייה
בבגט תוצרת הבית

340
כריך קבב
, בצל מטוגן וטחינה טרייה,קבב בקר בליווי עגבנייה
מוגשים בבגט תוצרת הבית

Kebab Sandwich

Schnitzel Sandwich

Beef kebab with tomato, fried onion, and fresh
tahini served in a homemade baguette

כריך חביתה

Crispy chicken strips with breadcrumbs,
pickled cucumber, tomato, onion and aioli.
Served in a homemade baguette

160

295

 עגבנייה ובצל טריים עם,חביתה בליווי מלפפון
 מוגשים בתוך בגט תוצרת הבית,מרח איולי

כריך חזה עוף

,רצועות חזה עוף מתובלות בליווי מלפפון חמוץ
 בצל ואיולי מוגשים בבגט תוצרת הבית,עגבנייה

Omelette Sandwich

Omelette with fresh cucumber, tomato, onion
and aioli served in a homemade baguette

כריך טונה בבאגט

Sandwiches סנדויצ'ים

Chicken Breast Sandwich

Chicken breast with pickled cucumber,
tomatoes, onion and aioli, served in
homemade Baguette

195

 עגבנייה,סלט טונה במיונז בליווי מלפפון חמוץ
ובצל עם ממרח איולי

295

Tuna sandwich

כריך פרגית

, בצל ואיולי,פילה פרגית עסיסי בליווי עגבנייה
מוגשים בבגט תוצרת הבית

Tuna mayonnaise salad, served with pickles,
tomatoes, fresh onions and aioli served in a
homemade baguette

Chicken Thighs sandwich

Boneless grilled chicken thighs with tomato,
onion and aioli. Served in a homemade
baguette

המסעדה
טעם של בית

המסעדה
טעם של בית

 עיקריותMain Course

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

Main Course עיקריות
המנות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה וסלט ירקות
Each main course is served
with one side dish an Israeli salad

תוספת לבחירה

305
 מלפפון חמוץ, עגבניה,מוגש בלחמניה עם מיונז
ובצל

 ירקות/ אורז לבן/ צ'יפס/תפוחי אדמה קייג’ין
 פירה עם בצל מטוגן/ ספגטי/מוקפצים

Served in a bun with mayonnaise, tomato,
pickles and onion

Cajun potatoes / French fries / steamed rice /
fried vegetables / spaghetti / mashed potatoes
with caramelized onions

המבורגר

Side Dishes

Hamburger

Additional topping:		
Double burger
Caramelized onion
Fried egg
Pineapple
Mushrooms

195
20
30
20
30

:תוספת
דאבל בורגר
בצל מטוגן
ביצת עין
אננס
פטריות

80

תוספת נוספת לבחירה
Additional side dish

295

שניצל

חזה עוף בפירורי לחם פריכים ולימון

Chicken Schnitzel

595
בשר בקר בבישול איטי עם ירקות שורש וארטישוק
ירושלמי

תבשיל סופריטו

Fried chicken coated with bread crumbs

295

Sofrito Asado

נתח חזה עוף מתובל עשוי בגריל

Slow-cooked Beef with root vegetables and
Jerusalem artichokes

סטייק אנטריקוט

Chicken Breast

Seasoned grilled chicken breast

695

295

 גרם של נתח אנטריקוט ארגטינאי מוגש עם300
אספרגוס ופטריות המלך

פילה פרגית

פילה פרגית עסיסי על הגריל בליווי פטריות שימג׳י
ובטטות

Rib-Eye Steak

Chicken Thighs

300 grams of prime Argentinian beef served
with asparagus and king mushrooms

מעורב ירושלמי

חזה עוף

Boneless grilled chicken thighs with shimeji
mushrooms and sweet potatoes

395

330

נתחי עוף ובקר מוקפצים בתערובת תבלינים
מיוחדת מוגשים על פיתה בליווי בצל מטוגן וטחינה

שיפודי קבב

 עדשים וטחינה,קבב על מצע של תבשיל בורגול

Kebab Skewers

Jerusalem Mixed Grill

Kebab on a bulgur, lentils, stew,
served with tahini

Beef and chicken fillets stir-fried with a special
mixture of spices served over pita bread with
caramelized onions and tahini

המסעדה
טעם של בית

המסעדה
טעם של בית

 מהמטבח התאילנדיThai Cuisine
קוואי טיאו קאי

בנגקוק

בנגקוק

Fish דגים

בנגקוק

בנגקוק

185

מרק עם נתחי עוף ואטריות אורז

Kuay Tiaw Kai

Chicken and rice noodle soup

עוף סצואן

295

נתחי עוף ברוטב סצואן על אורז לבן

480

Chicken Sichuan

דג דניס במילוי עגבניות ושום

Oven Baked Fish

Stir-fried chicken fillets served with white rice

סלט סום טאם

Denis stuffed with tomatoes and garlic

90

520

 צ'ילי חריף ועגבניות, שום,סלט פפאיה ירוקה

Som Tam

Salmon Fillet

Baked with cherry tomatoes and garlic confit

110

295

.אטריות אורז מוקפצות
60  עוף, 30  ביצה:תוספת

Fish balls

Stir-fried rice noodles.
Additional topping: Egg 30 , Chicken 60

Fish balls served in tomato sauce with
potatoes, chickpeas and spicy peppers

70

60 תוספת עוף
30 תוספת ביצה

Fried Rice with Vegetables
Extra chicken 60 , Extra egg 30

פאד קאפו גאי

295

רצועות עוף מוקפצות עם ירקות מוגש עם אורז לבן
וביצת עין

Pad Krapao Gai

Stir-fried chicken and vegetables served on
white rice, topped with fried egg

עוף בקארי

קציצות דגים

מוגש ברוטב חריימה עם תפוחי אדמה
 פלפל חריף ולחם פרנה,חומוס

Pad Thai

אורז מטוגן עם ירקות

פילה סלמון

פילה סלמון בתנור עם קונפי שרי ושום

Spicy green papaya salad with garlic, spicy
chili and tomatoes

פאד תאי

דג בתנור

295

תבשיל עוף מוקפץ עם דלעת וחלב קוקוס

Chicken Curry

Stir-fried chicken curry dish with pumpkin and
coconut milk

המסעדה
טעם של בית

המסעדה
טעם של בית

 משקאותDrinks

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

בנגקוק

Dessert קינוחים

שייקים

:שייק מפירות טרופיים לבחירה
 מנגו/  פפאיה/  מלון/  קוקוס/  אבטיח/  אננס/ בננה
80  פירות3 , 70  פירות2

Shakes

Shake made from tropical fruit of your choice:
Banana / Pineapple / Watermelon / Coconut /
Melon / Papaya / Mango

150
אלפחורס
עוגיית אלפחורס במילוי קרם קרמל וקוקוס

2 fruits 70 , 3 fruits 80

60
80
30
20

Alfajor

שתיה קלה

alfajor cookie fill with caramel sauce and
coconut topping

קוקוס תאילנדי טרי
מיץ תפוזים
 סודה/ ספרייט/ דיאט קולה/ קולה זירו/קולה
מים מינרליים

Soft Drinks

Coconut
Orange juice
Coke/ Diet Coke/ Coke Zero/ Sprite/ Soda
Mineral water

שתיה חמה

150

מוס שוקולד וקוקוס בציפוי גנאש

Bounty

60
80
30
20

Chocolate-coconut mousse coated with
ganache

130

80

פלטת פירות

מגוון פירות טרופים

Fruit Platter

 ארוך/ אספרסו קצר
קפה שחור טורקי
חליטת תה ירוק

Variety of Tropical Fruits

Hot Beverages
Espresso short/long
Turkish coffee
Green tea infusion

בירות

באונטי

90

 בירה לאו/ בירה סינגה/בירה צ’אנג

Beer

Chang/ Singha/ Leo

יינות

 אדום/ יין לבן
850  בקבוק/ 180 כוס

Wines

White/ Red wine
Glass 180 / Bottle 850

המסעדה
טעם של בית

המסעדה
טעם של בית

Mission Statement:
Chabad of Thailand was founded to respond to the
spiritual, material and emotional needs of Jews in
Thailand in the spirit of “Ahavat Ysrael”.
The Chabad House Kosher Restaurant is an integral
part of Chabad of Thailand’s all encompassing scope
of programs. It enables Jews to keep Kosher while
traveling through Thailand, fosters a wonderful
sense of unity between all sectors of Am
Yisrael and is instrumental in bringing an
awareness and appreciation for Judaism to
scores of Jews of all ages.
For your information:
This eating establishment is a non-for profit
entity and operates at an actual loss due to high
overheads and logistical expenses. Bet Chabad
of Thailand is supported solely by contributions of
concerned individuals. For details on how you can
help please contact one of our staff.
The Chabad Staff tries its hardest to ensure that the
widest variety of food items be available as per the
detailed menu, Please bear in mind however, that “this
is Thailand” and due to reasons beyond our control
your choice of food may be temporarily unavailable,
We appreciate your understanding.

,בית חב״ד בתאילנד נוסד כדי לענות על הצרכים החומריים
הרוחניים והרגשיים של יהודים בתאילנד ברוח ״אהבת
.ישראל״
המסעדה הכשרה בבית חב״ד היא חלק אינטגרלי ממגוון
 המסעדה מאפשרת,התוכניות של בית חב״ד תאילנד
,ליהודים לשמור על הכשרות במהלך מסעם בתאילנד
מסייעת בטיפוח תחושה נפלאה של אחדות בין כל
 ומרוממת את המודעות היהודית,חלקי עם ישראל
.אצל רבבות יהודים בכל הגילאים
:לידיעתך
המסעדות של חב״ד תאילנד מתנהלות ללא
מטרות רווח ופועלות במחירים סבירים למרות
ההוצאות הגדולות שבייצור מזון כשר בכלל
 בתי חב״ד בתאילנד אינם מממונים.ובתאילנד בפרט
בידי ממשלת ישראל או בידי גוף כלשהו ונתמכים
 לפרטים על.אך ורק על ידי תרומות מאנשים טובים
האפשרות שלך להיות שותף ולעזור אנא פנה לאחד
.מאנשי הצוות שלנו
צוות בית חב״ד מנסה לעשות כמיטב יכולתו כדי
,להבטיח מגוון רחב של מנות שיהיה זמין לפי התפריט
נא לזכור שלמרות כל המאמצים עדיין מדובר בתאילנד
ובשל סיבות שאינן תלויות בנו בחירתך עשויה לא להיות
 אנו מעריכים את ההבנה שלך ומקווים שתיהנה,ברגע זה
.מהארוחה

ניתן להזמין משלוחי מזון מהמסעדה
10:00-21:00  בין השעות:'ה-'בימים א
10:00-13:30  בין השעות:בימי שישי
077-414180 :בטלפון
•••

Deliveries from the restaurant and bakery
are available upon request
between the hours of
Sun-Thurs 10:00-21:00
Friday 10:00-13:30
Phone Number: 077-414180

