
Diner

Yucca Frites met groene uienolie en groene uienmayonaise €6,-
Zoete Aardappel Friet met mango saus €6,-
Nems: Traditioneel gebakken Vietnamese loempia's met gemalen varkensvlees, groenten, verse kruiden gewikkeld in sla
en nouc cham €7,-
Nems Chay: Veganistisch gebakken Vietnamese loempia's met groenten, groene appel, shiitake champignons en 
gember geserveerd met sinaasappel hoisin saus €7,-
Banh Xeo: Vietnamese crêpe met groenten, gemengde salade en kruiden €12,-
Keuze uit citroengras rundvlees of knapperig geroosterde aubergine
Banh Hoi: Gestoomde rijstvermicelli met groenten, gemengde salade en kruiden €10,-
Keuze uit gegrild varkensvlees of citroengras tofu
Pho Tai: De meest iconische soep van Vietnam, geserveerd met zeldzaam rundvlees €8,-
Vegan geroosterde bloemkool, met vegan Aziatische hollandaise saus en koriander €10,-
De veganistische hollandaisesaus is gemaakt met tofu en olijfolie in plaats van eidooiers en geklaarde boter
Geschroeide aubergine en portobello champignon veganistisch, met limoen-zwarte bonensaus, verse 
kruiden, en gegrilde groene uien €12,50
Gegrilde Nappakool Vegan, met geroosterde sjalot-gemberolie €9
Jungle Curry: veganistische curry met tofu, jackfruit en gegrilde shii-take paddenstoel €12,-
Broken Eggs :aardappelfrietjes geserveerd met krokante aubergine en gebakken eieren. Afgemaakt met zelfgemaakte 
zwarte bonensaus, groene uien, silantro en chili's €7,50
Poke Nachos: Krokante wonton chips belegd met verse zalm, avocado, kruiden, sriracha mayonaise en wasabi 
mayonaise €20,-
Tempura van Soft Shell krab met ponzu saus €16,-
Octopus: sous vide octopus met gebrande kool en limoen zwarte bonensaus €16,-
Zeebaars Sashimi met twee soorten basilicum en gember sojasaus €15,-
Inktvis geflensd gegrild, gevuld met verse ui, komkommer, selderij en Thaise basilicum met een citrus gember 
sojasaus en krokante sjalotten € 15,-
Saigon Rib Eye Spies: met citroengras gegrilde rib-eye blokjes, geserveerd met gestoomde rijst en gebakken prei 
€15,-
Spare Ribs: vietnamese gekarameliseerde spare ribs, geserveerd met ingelegde fenelsla en aji amarillo marmelade 
€13,-

Desserts
Banana Coco Bread Pudding met vanille ijs €5,-

Napolitaanse walnotentuile met verse gember, gemarineerde perzik en slagroom €5,-
Geitenkaas Kaascake met sinaasappelrasp marmelade, verse rozemarijn en gekruide zwarte peper €6,-


