
ברביקיו 1/2 קילו | בקר, ירקות, 
איטריות, ביצה ורוטב הבית  - מוגש 

בכלי גחלים

השפית מגיעה אליכם הביתה
      המטבח התאילנדי האותנטי מבוסס על צבעים, ריחות וטעמים 

מיוחדים. שאיפתי היא להביא את הבישול התאילנדי האמיתי 
לישראל על פי המסורת והמתכונים שעברו במשפחתי מדור לדור.

להזמנות 054-9935124 עד 21:00 | בהזמנה טלפונית מראש בלבד

התשלום ב-פיי בוקס או במזומן, בלבד.

PIWI THAI FOOD  |  www.piwithaifood

בישול תאילנדי אצלכם בבית | עיקר הפעילות של PIWI הוא בישול בבית הלקוח. 
אנו מגיעים אליכם וחושפים בפניכם את המטבח התאילנדי המסורתי.

סדנאות בישול בכיף | בכדי שתוכלו להנות מהמטעמים שלנו בבישול בבית כשאתם 
הטבחים, אנו עושים סדנאות בכיף. תארגנו לכם קבוצת חברים/ות, תודיעו לנו ובואו 

להנות מחוויה אמיתית וכייפית.

בקר

52ש״ח 47 ש״ח

200ש״ח

52 ש״ח47 ש״ח

מוקפץ | בקר בנתחים קלים, גזר, בצל, 
פלפל חריף, פלפל מתוק-אדום/ירוק

52 ש״ח 47ש״ח

פאד גרפאו | בקר, ירקות ירוקים, צ׳ילי

לאפ | בקר קצוץ, כוסברה, בצל ירוק, 
צ׳ילי - מנה קרה

עוף

52 ש״ח 47 ש״ח

60ש״ח55 ש״ח

תום ג׳ד גאי | מרק עוףֿ, מלפפון ממולא 
עם עוף טחון - מוגש בכלי גחלים

גרין קארי | נתחי עוף, חלב קוקוס, 
ירקות ירוקים, קרי ירוק

62 ש״ח57 ש״ח

תום יאם | מרק עוף, חלב קוקוס, לימון, 
פטריות, בצל ירוק, צ׳ילי, כוסברה, 

עגבניות

45 ש״ח40 ש״ח

פאד תאי | איטריות אורז, תמרהינדי, 
רוטב דגים, צ׳ילי, בצל ירוק, נבטים, 

בוטנים טחונים

49 ש״ח45 ש״ח

חמוץ מתוק | נתחי עוף, בצל ירוק, סלרי, 
עגבניות, פלפל אדום

52 ש״ח 47 ש״ח

נא-יאן | נתחי בקר בגריל ברוטב חריף

50 ש״ח45 ש״ח

אגרול | נתחי עוף דקים, גזר, חסה, 
כוסברה, דפי אורז - 10 יח׳

50 ש״ח 45 ש״ח

49 ש״ח45 ש״ח

לאפ גאי | עוף טחון, בצל ירוק, נענע, 
לימון, אבקת פלפל חריף

פאד גרפאו | עוף טחון, ירקות מוקפצים, 
בצל ירוק, פלפל חריף, שום

50 ש״ח45 ש״ח

פאד סי יו | עוף, אטריות רחבות, כרובית, 
גזר, ביצה, ברוקולי או כרוב

דגים

60 ש״ח 55 ש״ח

57 ש״ח50 ש״ח

דג בשלושה טעמים | פילה, צ׳ילי, בצל 
ירוק, סלרי, חומץ תאילנדי

אגרול טרי | נתחי דג עדינים, גזר, 
איטריות אורז, חסה, כוסברה

62 ש״ח57 ש״ח

דג בגרין קארי | דג פילה, חלב קוקוס, 
בצל, נבטים

60 ש״ח55 ש״ח

תום יאם | דג, חלב קוקוס, עגבניות, 
צ׳ילי, למון גראס, פטריות, בצל ירוק

60 ש״ח 55 ש״ח

60 ש״ח55 ש״ח

דג בלימון | דג פילה/שלם, לימון, צ׳ילי, 
שום, סלרי

יאם בלה | ריבועי דגים, בצל, שום, 
לימון, סלרי

60 ש״ח55 ש״ח

מסמן | עוף, תפוח אדמה, קנמון, בוטנים

47 ש״ח40 ש״ח

גיו גאי | נתחי עוף מצופים בדפי אורז 
מאודים ורוטב נילווה בחריפות עדינה

שרימפס

65 ש״ח 60 ש״ח

49 ש״ח45 ש״ח

תום יאם | שרימפס, למון גראס, צ׳ילי, 
פטריות, חלב קוקוס, לימון, בצל ירוק

פאד תאי | שרימפס, בצל ירוק, איטריות 
אורז, נבטים או כרוב, בוטנים טחונים

57 ש״ח50 ש״ח

מוקפץ חמוץ מתוק | שרימפס, גזר, 
בצל ירוק, פלפל  מתוק, סלרי

60 ש״ח55 ש״ח

אגרול | שרימפס, גזר, חסה, כוסברה, 
צ׳ילי, בצל ירוק, ירקות ירוקים - 10 יח׳

60 ש״ח 50 ש״ח

סלט קר | שרימפס, צ׳ילי, בצל ירוק, 
עגבניות, לימון

49 ש״ח45 ש״ח

פאד סי יו | שרימפס, איטריות רחבות, 
ביצה, גזר, שום, בצל, כרוב

כללי וסלטים

45 ש״ח 40 ש״ח

ירקות מוקפצים

40 ש״ח35 ש״ח

סלט פאפיה | פאפיה (בעונה), מלפפון 
(לא בעונה), לימון, צ׳ילי, שום, נבטים, 

עגבניות

מנות אחרונות

25 ש״ח 20 ש״ח

45 ש״ח40 ש״ח

טפיוקה | חלב קוקוס, טפיוקה, מלון

טבעוני

בירות
סינגה

ליאו

צ׳אנג

קנקן תה

שתיה

10 ש״ח 15 ש״ח

18 ש״ח 18 ש״ח

18 ש״ח 18 ש״ח

15 ש״ח

גרין קארי טופו

תום יאם צמחוני

פאד תאי טופו/רגיל

טופו חמוץ מתוק

אגרול טופו/רגיל

סלט פאפיה

טופו בשלושה טעמים

אורז

מסמן טופו

סלט טופו פומלה

אורז דביק

ירקות מוקפצים טופו

פאד סי יו

62 ש״ח 57 ש״ח

60 ש״ח 55 ש״ח

50 ש״ח 45 ש״ח

50 ש״ח 47 ש״ח

49 ש״ח 45 ש״ח

40 ש״ח 35 ש״ח

55 ש״ח 47 ש״ח

10 ש״ח 7 ש״ח

60 ש״ח 57 ש״ח

47 ש״ח 45 ש״ח

15 ש״ח 12 ש״ח

50 ש״ח 47 ש״ח

50 ש״ח 45 ש״ח

קנום תום | כדורי אורז ממולאים בקרמל, 
מצופים בקוקוס

30 ש״ח

הימליה | הר שלג מצופה בפירות העונה 
וקרמל

49 ש״ח45 ש״ח

סלט פומלה | פומלה אדומה/לבנה, 
בוטנים, נענע, כוסברה

40 ש״ח35 ש״ח

סלט פירות תאילנדי | פירות העונה 
ברוטב מיוחד

10 ש״ח7 ש״ח

אורז לבן

15 ש״ח12 ש״ח

אורז דביק

שעות פעילות 11:00-22:00

45 ש״ח40 ש״ח

גיוזה ת״א או ירקות

47 ש״ח42 ש״ח

גאי טוד | נתחי עוף מעורבים בירקות, 
מצופים בפרורי לחם בחריפות עדינה

47 ש״ח42 ש״ח

צ׳יז טוד | גבינה צהובה, ירקות טריים 
מגולגלום לרול ומצופים בפרורי לחם  

בחריפות עדינה

50 ש״ח45 ש״ח

שניצלונים לילדים | נתחי חזה עוף 
חתוכים לרצועות, כרוב, גזר ורוטב 

תאילנדי מתקתק

49 ש״ח

אורז מוקפץ | עוף, ירקות וביצה

45 ש״ח


