
Glatt Kosher

חוויה של תפריט ישראלי משובח
מחכה לכם בפנים!

  



כריכים

כריך חזה עוף
חזה עוף מתובל עשוי בגריל, איולי שום, חסה, מלפפון חמוץ, עגבניה ובצל.

Chicken breast sandwich
Grilled spiced chicken breast, garlic aioli, lettuce, pickles, tomato and onion.

כריך פרגית 
סטייק פרגית עסיסי עשוי בגריל, איולי שום, חסה, מלפפון חמוץ, עגבניה ובצל.

Chicken thighs sandwich
Juicy grilled boneless chicken thigh, garlic aioli, lettuce, pickles, tomato and onion.

כריך קבב 
קבב בקר פיקנטי ועסיסי עשוי בגריל, איולי שום, חסה, מלפפון חמוץ, עגבניה ובצל.

Kebab sandwich
Juicy grilled mid spicy kebab, garlic aioli, lettuce, pickles, tomato and onion.

כריך שניצל
שניצל פריך, איולי שום, חסה, מלפפון חמוץ, עגבניה ובצל.

Schnitzel sandwich
Crispy breaded chicken Schnitzel, garlic aioli, lettuce, pickles, tomato and onion.

פלאפל בפיתה 
כדורי פלאפל, סלט ירקות ישראלי, טחינה וצ'יפס.

Falafel Pita
Falafel balls, Israeli veggie salad, tahini and fries.

סנדביץ' טוניסאי
טונה, ממרח לימונים כבושים, תפוח אדמה, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, זייתים וחריף.

Tunisian Sandwich
Tuna, Pickled lemon spread, Potatoes, Hard Boiled egg, pickles and spicy spread 

שווארמה בפיתה - 319
רצועות עוף מוקפצות בתיבול מזרחי ובצל, סלט ירקות, טחינה, צ'יפס וחריף.

Shawarma Pita
Stir fried middle eastern spiced chicken strips and onion, Israeli veggie salad, tahini, fries 
and spicy spread.
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סלטים
סלט עדשים ובורגול 

בורגול, עדשים שחורות, חסה, קוביות בטטה אפויות,  חמוציות?, מלפפון, עגבנייה, בצל, פלפל ,בתיבול סילאן, שמן 
זית ומיץ לימון.

Lentils and Bulgur Salad
Black lentils, bulgur, lettuce, baked sweet potato cubes, cranberries, cucumber, tomato, 
pepper , Seasoned with  silan (Date Honey), olive oil and lime juice.

סלט בריאות
קינואה, חסה, צנונית, כרוב לבן וסגול, עגבניית שרי, גזר, פלפל אדום/ירוק ,בצל סגול, מתובל ברוטב עשבי תיבול 

וטחינה.
Health Salad  
Quinoa, lettuce, radish, white & purple cabbage, cherry tomatoes, carrot, mixed peppers and 
red onion seasoned with herbal dressing & tahini. 

סלט חזה עוף 
חזה עוף מתובל, חסה, סלק, כרוב  לבן/סגול ,עגבניית שרי, גזר, מלפפון, רוטב ויניגרט הדרים ושומשום קלוי.

Chicken Breast Salad 
Spiced chicken breast, lettuce, beets, white and purple cabbage, carrot, cucumber seasoned 
with citrus sesame vinaigrette. 

סלט ישראלי 
מלפפון, חסה, עגבנייה, בצל סגול וטחינה.

Israeli Salad 
Cucumber, lettuce, tomato, red onion and tahini.

סלט פסטה
פסטה פוזילי טריו, פלפל אדום/ירוק, בטטה אפויה, בצל סגול, זייתים שחורים, אגוזי מלך ,תירס ורוטב פסטו.

Pasta Salad
Pasta fusilly trio, peppers, baked sweet potato, red onion black olives, walnuts and corn with 
pesto sauce.

סלט שוק
מלפפון, פלפל אדום/ירוק, עגבניית שרי ,בצל סגול, צנון, גרגירי חומוס, קרוטונים, פסטו, שמן זית ומיץ לימון.

Market Salad
Cucumber, peppers, cherry tomato, red onion, radish, chickpeas, croutons, seasoned with 
pesto olive oil and lime juice. 
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הום פרייז
קוביות תפוחי אדמה קריספיות ברוטב צ'ילי חמוץ מתוק שום וג'ינג'ר.

Home fries 
Crispy potato cubes in a sweet sour garlic and ginger sauce.

כנפיים קריספי
כנפיים מטוגנות בציפוי פריך, מוגשות בליווי רוטב צ'ילי חמוץ מתוק.

Crispy chicken wings
Deep fried chicken wings served with sweet and sour chili sauce.

ספגטי ברוטב עגבניות
ספגטי ברוטב עגבניות איטלקי.

Spaghetti in tomato sauce 
Spaghetti in a rich Italian tomato sauce 

ספגטי בולונז 
ספגטי ברוטב עגבניות ובשר טחון, בתיבול שמן זית, אורגנו ושום.

Tomato Bolognese
Rich tomato sauce, minced beef with olive oil oregano and garlic.

מלאווח 
מלאווח פריך, מוגש בליווי ביצה קשה, רסק עגבניות, טחינה, זיתים וחריף.

Malawach
Crunchy malawach, hardboiled egg, tomato salsa, tahini, olives and spicy spread
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חומוס גרגירים 
חומוס הבית שלנו, מוגש עם גרגירי חומוס ,טחינה, חמוצים וחריף.

Hummus
Homemade hummus, chickpeas, tahini, pickles and spicy spread.

חומוס פטריות 
חומוס הבית שלנו, מוגש עם פטריות חמות, טחינה, חמוצים וחריף.

Mushroom Hummus
Homemade hummus, warm stir fried mushrooms, tahini pickles and spicy spread.

חומוס עם בשר
חומוס הבית שלנו מוגש עם בשר טחון מתובל, טחינה, חמוצים וחריף.

Beef Hummus 
Homemade hummus, spiced minced beef, tahini pickles and spicy spread.

חומוס קומפלט
חומוס הבית שלנו מוגש עם גרגירי חומוס, בשר טחון מתובל, ביצה קשה, טחינה, חמוצים וחריף.

Hummus complete 
Homemade hummus, chickpeasspiced minced beef, hardboiled egg tahini, pickles and spicy 
spread.

נשנושים לפתיחה
פלטת סלטים לנשנוש מוגש עם פיתה, חומוס, טחינה, טפנד זיתים, מטבוחה, ממרח לימונים כבושים, סלסת 

פלפלים, חמוצי הבית וזייתים מטובלים.
Opening snacks
Salad palter served with home baked pita bread
Hummus, tahini, olive tapenade, matbuha, pickle lemon spread, pepper salsa, homemade 
pickles and seasoned olives.
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דג שלם מטוגן
דג אמנון שלם מטוגן ופריך, מוגש לצד ירקות בתנור.

Whole fried fish
Whole fried crispy tilapia fish served with baked vegetables.

דג בסגנון מזרחי 
פילה דג ים מבושל ברוטב פלפלים מזרחי פיקנטי, מוגש על מצע של קוסקוס.

Middle eastern style fish
Seabass fillet cooked in a mild spiced middle eastern peppers sauce served on couscous.

מוסר ים בקראסט אגוזים 
פילה מוסר ים בציפוי אגוזים פריך ופסטו, מוגש לצד פירה תפו"א/בטטה.

Nut crusted sea bass 
Seabass fillet with a crispy nut and pesto crust served with mashed potato/ sweet potato.

סלמון אסיאתי 
פילה סלמון במחבת ברוטב אסיאתי מתקתק, מוגש עם פירה בטטה.

Asian style Salmon
Pan seared teriyaki salmon fillet served with mashed sweet potato.

סרידינים
סרדינים מטוגנים בציפוי פריך, בליווי איולי ליים /איולי צ'יפוטלה, סלט ישראלי וצ'יפס.

Sardines 
Deep fired crispy sardines served with Lime aioli/ Chipotle aioli Israeli salad and fries.
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המנות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה וסלט ירקות
Main Dishes
All our dishes served with your choice of a side dish and vegetable salad

תוספות לבחירה – (תוספת נוספת 80)
ירקות בגריל/ אורז לבן/ אורז צהוב/ מג'דרה/ צ'יפס/ תפוח אדמה בגריל/ פירה תפו"א ובצל מטוגן /פירה בטטה

Side Dishes  - (Additional side dish 80)
Grilled veggies/ Steamed rice/ Yellow rice/ Majadra/ French fries/ Grilled potato/ Mashed 
potatoes with onion/ Mashed sweet potatoes

המבורגר 
המבורגר 160 גרם עסיסי, עשוי בגריל, מוגש בלחמניה ,מיונז, עגבניה, חסה ומלפפון חמוץ.

תוספות:(בתשלום)
בצל מטוגן - 35
בייצת עין - 35

פטריות - 35
אננס בצ'ילי - 35

דאבל בורגר - 249
Hamburger
160 gram of grilled juicy beef patty, bun, mayo, tomato, lettuce and pickles 
Extra toppings: (Charge)

Fried Onion – 35
Egg - 35
Mushrooms - 35
Chili pineapple - 35
Double patty - 249

חזה עוף מתובל 
נתח חזה עוף בתיבול ייחודי, צרוב על הגריל.

Spiced chicken breast 
Grilled chicken breast in a special spice mixture.
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כרעיים
כרע עוף עסיסית בתיבול קייג'ון, עשוי בתנור.

Chicken leg 
Cajun baked chicken leg

סטייק אנטריקוט 
300 גרם של נתח אנטריקוט עסיסי ארגנטינאי עשוי בגריל, בליווי ירקות מהגריל.

Ribeye
300 grams of juicy Argentinian ribeye steak served with grilled vegetable.

סטייק פרגית 
סטייק פרגית עסיסי בתיבול אותנטי ,עשוי בגריל.

Boneless chicken thigh 
Grilled juicy boneless chicken thigh in authentic seasoning  

קבב 
שלושה קבבים בייצור עצמי, בתערובת תבלינים שלנו. מוגש עם על פיתה צרובה בליווי ירקות מהגריל וטחינה.

Kebab
3 homemade kebabs mixed with a special spice mixture served on a grilled pita bread with 
grilled vegetables and tahini.

שווארמה
רצועות עוף מוקפצות בתיבול מזרחי ובצל, מוגש עם טחינה.

Shawarma
Stir fried middle eastern spiced chicken strips and onion, served with tahini.  

שניצל
שניצל פריך מחזה עוף טרי.

Schnitzel 
Crispy schnitzel from fresh chicken breast

 שקשוקה מרגז 
רוטב עגבניות פיקנטי, שתי ביצים ונקניקיית מרגז חריפה.

Merguez  Shakshuka
2 eggs poached in a spicy tomato sauce with merguez sausage.
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עוף סצ'ואן 
רצועות חזה עוף ברוטב סצ'ואן מוגש לצד אורז לבן.

Chicken Szechuan 
Stir- fried chicken stripes in a spicy Szechuan sauce served with steamed rice.

פאד תאי 
אטריות אורז מוקפצות עם ירקות ברוטב אסיאתי ובוטנים.

תוספות:(בתשלום)
  ביצה - 35

 רצועות חזה עוף - 90 
Pad Thai 
Rice noodles and veggies stir-fried with Asian sauce and peanuts
Extra: (Charge)

Egg - 35
Chicken stripes - 90

קאופאד(אורז מטוגן)
אורז לבן מוקפץ עם ירקות וסויה, מוגש עם ביצת עין.

רצועות חזה עוף (בתוספת תשלום) - 95
Khao Pad (Fried Rice)
Stir- fried white rice with veggies and soy, served with fried egg.

Extra:  Chicken stripes- 95

סום טאם(סלט פפאיה)
פפאיה ירוקה, עגבניה, מלפפון, ליים וצ'ילי. בתיבול אסיאתי.

Som Tam (Papaya Salad)
Green papaya, cucumber, tomato, lime and chili served in Asian dressing.

עוף בלימון 
חזה עוף בציפוי קראנצ'י ברוטב לימוני (חמוץ חריף), מוגש לצד אורז לבן.

Lemon chicken 
Crunchy chicken breast in a citric (hot and sour) sauce served with steamed rice.
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מרקים
 Ask the waiter for the daily soup                                                        שאל את המלצר על מרק היום

70

שייק פירות טרופיים לבחירה
בננה/ אננס / מנגו/ אבטיח/ קוקוס/ מלון

שייקים

Your choice of tropical fruits
Banana/ Pineapple/ Mango/ Watermelon/ Coconut/ Melon

מרקים 



שתיה קלה



 Deliveries from the restaurant and bakery
are available upon request

between the hours of
Sun-Thurs 10:00-19:00

Friday 10:00-12:00
Phone Number: 089-8922353

10:00-19:00
10:00-12:00

• • •

Mission Statement:
Chabad of Thailand was founded to respond to the 

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 

scores of Jews of all ages.

concerned individuals. For details on how you can 

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.


