


All prices are in Egyptian Pounds and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)
“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
"الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة"

Vegetarian
األطباق النباتية

Lactose Free
خالي من الالكتوز

Vegan
األطباق المستدامة

KEY الرموز مفتاح 

Contains Nuts
محتواها مكسرات

Signature Dish
أطباق الشيف

Contains Egg
محتواها بيض

Contains Beef
محتواها لحم بقري

Low Gluten
محتواها قليل من جنين القمح

Contains Seafood
محتواها مأكوالت بحرية

Contains Dairy
محتواها لبن

Alcohol
محتواها كحوليات

Spicy
حـار

Very Spicy
حار جدا

Medium Spicy
حار متوسط
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APPETIZERS
المقبالت

Poh Pia Pak     95
Deep-fried mixed spring rolls 
filled with Thai style vegetables
 سبرنج رولز مقلي محشو بالخضروات
على الطريقة التايالندية

Koong Sai Mai   295
Deep-fried marinated shrimps 
with Thai herbs and wrapped in konafa
كنافة الجمبرى المقلية والمتبلة باألعشاب التايالندية

Thai Satay       145
Grilled marinated chicken & beef skewers 
with peanut sauce
 أسياخ الدجاج واللحم البقري المشوي المتبل
مع صوص الفول السوداني

Kai Hor Bai Toey     105
Fried chicken pandan leaves
 دجاج مقلي مع أوراق الموز

SOUPS
الشوربة

Tom Yam Koong     145
Hot and sour shrimps soup
with lemon grass and lemon leaves
شوربة جمبري هوت اند سور مع أوراق الليمون و أعشاب الليمون

Tom Kha Kai    95
Mild and sour chicken soup 
with coconut milk and galangal
شوربة دجاج حامضة مع  لبن جوز الهند والجاالنجال

Kuay Tiew Neua   115
Thai rice sticks noodle soup 
with beef, vegetables and mint
 شوربة نودلز األرز باللحم البقري والخضروات والنعناع
 على الطريقة التايالندية

Po Taek     135
Thai spicy seafood soup with Thai herbs,
lemon grass, lemon leaves, galangal and basil leaves
شوربة مأكوالت بحرية حارة مع األعشاب التايالندية وأوراق الليمون 
وأعشاب الليمون والجاالنجال وأوراق الريحان
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 CHICKEN & BEEF
الدجاج واللحم البقرى 

Ped Ob Tord Krob   265
Crispy fried duck with star anise
and cinnamon sauce
بط مقلي كرسبي مع اليانسون وصوص القرفة

Kai Priow Wan   215
Stir fried chicken with sweet and sour sauce
دجاج مقلي مع صوص السويت أند ساور

Keang Keiow Wan Kai    220
Chicken in green curry with coconut milk
and lemon leaves
 دجاج بالكاري األخضر مع لبن جوز الهند و أوراق الليمون

Kai Pad Med Ma Muang Himapan   235
Stir fried chicken with cashew nuts,
mushrooms, soy and oyster sauce
دجاج مقلي مع الكاچو وعش الغراب والصويا وصوص المحار 

Neau Pad Nammaan Hoy    295
Stir- fried beef fillet with oyster sauce, 
ginger and vegetables
فيليه لحم بقري مقلي مع صوص المحار والجنزبيل والخضروات

RICE, NOODLES & VEGETABLES
أرز  ونودلز  وخضروات

Khao Pad Koong    185
Shrimps fried rice with garlic, onion and vegetables
أرز مقلي مع الجمبري والثوم والبصل والخضروات

Khao Pad Pak     105
Stir-fried rice with egg and vegetables
أرز مقلي مع البيض والخضروات

Pad Tai Koong     205
Stir fried rice noodle sticks with shrimps, 
bean sprouts and peanuts
 نودلز مقلي مع الجمبري والفاصوليا والفول السوداني

Pad Pak Roum Mit   95
Stir fried mixed seasonal vegetables in soy sauce
خضروات الموسم المقلية مع صوص الصويا

Bah Mee Pad Pak    105
Stir-fried egg noodle and vegetables
نودلز مقلية مع البيض والخضروات
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