מנות צמחוניות  /טבעוניות
אנו בזוזוברה ,עושים כמיטב יכולתנו כדי להפריד ולהקפיד על מרכיב
ומרכיב במנה .עם זאת ,לא נוכל להתחייב ,על הפרדה מחומרי גלם שהם
חלק מסביבת העבודה .לכן ,יתכנו עקבות של מרכיבים כגון שומשום,
בוטנים ושום במנות .אנא קחו זאת לתשומת לבכם ,בתאבון.

מנה לא בתפריט
מנה כלולה בעיסקית
תוספת תשלום לעיסקית ₪ 00+

* פיקנטי ** חריף

ערב

עיסקית

חציל בגריל ברוטב לימון ,סויה וג'ינג'ר
סלט ירקות בורמזי נענע ,כוסברה ובוטנים כתושים בתחמיץ ליים
סלט אצות ומלפפונים בתחמיץ שמן שומשום יפני
* סלט חסות עשבי תיבול ,תפוזים ,בצל וצ'ילי בתחמיץ לימוני קלמנסי
סלט סומו קייל ,כרוב  ,חסה אייסברג ובצל ירוק בוינגרט מיסו
סלט עגבניות בצלים ובוטנים בסויה אינדונזית מתקתקה
סלט נבטים וקישואים בצלים ירוקים בויניגרט שומשום קוריאני

₪ 26
₪ 35
₪ 35
₪ 38
₪ 38

₪ 14 +

₪ 24 +
₪ 16 +

אגרול ירקות בדבש פירות חמוץ מתוק (לא לטבעונים)
קרסיפי טופו ברוטב סויה צ'ילי ושום (לא לטבעונים)
* סמוסה בטטות ,חומוס ועגבניות אש בצ'אטני מנגו פיקנטי (לא לטבעונים)

₪ 27
₪ 34
₪ 36

₪ 19 +

₪ 39

₪ 22 +

צלחות קטנות קר

צלחות קטנות חם

סושי
רול צמחוני דף סויה ,טאמגו ,קנפיו ,מלפפונים,גזר ואבוקדו (טבעוני ללא טאמגו)

מנות גדולות
אטריות מוקפצות בווק
* בנקוק היט אטריות ביצים ,טופו ,בצל ירוק ונענע בקרמל שום חריף (ניתן לקבל עם אטריות אורז)
זן זן נודלס אטריות מש ,טופו ,כרובית ,אפונה וסלרי ברסק קוצ'וצ'אנג קוריאני
* בנג בנג אטריות ראמן ,טופו ,מלפפונים ,שלוטס וכוסברה ברוטב בוטנים וצ'ילי (ניתן לקבל עם אטריות אורז)
ניו יסאי יקי אטריות ראמן ,חציל ,קישוא ,פלפל ,בצל אדום ,כוסברה ואגוזי קשיו ברוטב מירין וחומץ דקלים (ניתן לקבל
עם אטריות אורז)
* * סומלא קארי צמחוני אטריות ראמן ירוקות ,טופו וירקות ירוקים ברוטב קוקוס חריף ובוטנים( .ניתן לקבל עם אטריות אורז)
מאכלי אורז
* הינדי פפאיה פפאיה ,דלעת ,זוקיני אפונה ומבחר ירקות ברוטב קארי צהוב וחלב קוקוס

₪ 57
₪ 59
₪ 57

₪ 66

₪ 55
₪ 66

₪ 66

₪ 69

₪ 69

