Pho
Hovězí vývar s rýžovými nudlemi, jarní cibulí, koriandrem, červenou cibulí a
mungo klíčky.
Beef broth with rice noodles, spring onions, coriander, red onion and mung
bean sprouts.
0 Pho bez masa Pho without meat(4)
140,Neveganské Non-vegan

1 Pho Bo (4)
S vařeným hovězím masem.
Beef.
2 Pho Bo Tai (4)
S hovězím masem medium.
Medium rare beef.
3 Pho Ga (4)
S kuřecím masem.
Chicken.

180,-

180,-

180,-

Hovězí Beef
4 Bun Bo Nam Bo (1, 4, 5)
Restované hovězí maso, mungo klíčky, rýžové nudle, bylinkový
salát, zelí, smažená cibulka, pražené arašídy a rybí omáčka.
Stir fried beef with mung sprouts, rice noodles, herb salad, slaw,
fried onions, toasted peanuts served with fish sauce.
5 Bo Xao Cai Xanh (4)
Restované hovězí maso s pak choi a rýží.
Stir fried beef with pak choi and rice.

200,-

200,-

6 Bo Xao Do (4)
200,Restované hovězí maso se zelenými fazolkami, mrkví, cibulí a rýží.
Stir fried beef with green beans, carrot, onions and rice.
7 Bo Xao Dua (4)
200,Restované hovězí maso s ananasem, rajčaty a pórkem a rýží.
Stir fried beef with pineapple, tomato, leek and rice.

Kuřecí Chicken
8 Ga Sa pálivý spicy (4)
195,Restované kuřecí maso s citronovou trávou, červenou kapií, chilli,
koriandr a jarní cibulí s rýží.
Stir fried chicken with lemongrass, bell peppers, spring onions,
coriander and rice.

Veganské Vegan
9 Dau Xao Gia (6)
180,Restované tofu s mungo klíčky, koriandrem a jarní cibulkou s rýží.
Stir fried tofu with mung sprouts, coriander, spring onions and rice.
10 Dau Sot Ca Chua (6)
190,Tofu v rajčatové omáčce, zeleninový salát s bylinkami s rýží.
Tofu in tomato sauce, herb salad and rice.
13 Bun Dau Ha Noi veganské Bun Bo Nam Bo (1, 5, 6)
205,Restované tofu, mungo klíčky, rýžové nudle, bylinkový salát, zelí,
pražené arašídy, smažená cibulka, s arašídovou omáčkou.
Stir fried tofu with mung sprouts, rice noodles, herb salad, slaw,
fried onions and peanuts. Served with peanut sauce.

Mořské plody Seafoods
11 Muc Xao pálivý spicy (2, 4, 5, 6, 9, 11, 14)
Restované kalamáry s krevetami, zeleninou (mrkev, celer, houby,
cibule. rajčaty), ananasem, arašídy a rýží.
Stir fried calamari with shrimps, pineapple, onion, carrot, tomato,
mushroom, celery, leek, peanuts and rice.

230,-

Vepřové Pork
12 Bun Nem (3, 4)
175,3ks smažené jarní závitky, rýžové nudle, bylinkový salát, zelí a
sladkokyselá rybí omáčka.
3pcs spring rolls, rice noodles, herb salad, slaw with sweet n sour
fish sauce.
18 Bun Cha * pondělí a středy*Mondays and Wednesdays* (4, 6, 14) 220,Vepřový bůček grilovaný na dřevěném uhlí v sladkokyselé rybí
omáčce, ledový salát s bylinkami a rýžové nudle.
Charcoal grilled pork belly served in fish sauce, lettuce with herbs
and rice noodles.

Saláty Salads
Mangový salát Mango salad (1, 2, 5)
140,Mango, mungo klíčky, mrkev, krevety, bylinky, smažená cibulka,
arašídy a domácí zálivka.
Mango, mung sprouts, carrot, shrimps, herbs, fried onions, peanuts
and homemade dressing.
Kuřecí salát Chicken salad (1, 5, 11)
140,Mungo klíčky, kuřecí maso, červené kapie, zelí, okurka, arašídy,
sezam, sezamový ole, bylinky a domací zálivka.
Mung sprouts, chicken, bell peppers, slaw, cucumber, peanuts,
sesame, sesame oil, herbs and homemade dressing.

Zeleninový salát veganský Slaw salad vegan (5)
Nakládaná mrkev a zelí, bylinky, arašídy a domácí zálivka.
Cabbage and carrot slaw, herbs, peanuts and dressing.
Nakladaný bambus s čili
Pickled bamboo with chilly

75,-

75,-

Mňamky Snacks
Jarní závitek 1ks Spring roll 1pc (3)
Smažený závitek plněný mletým vepřovým masem. mrkví, cibulí,
houbami a kedlubnou.
Fried rolls filled with ground pork and vegetables (carrot, turnip,
onion, mushroom).
Letní krevetový závitek 1ks Summer roll with shrimps 1pc (2,
3)
Čerstvý závitek s rýžovými nudlemi, krevetami, vepřovým masem,
salátem, zelím, vejcem a bylinkami.
Fresh roll with rice noodles, shrimps, pork, lettuce, slaw, egg and
herbs.
Letní hovězí závitek 1ks Summer roll with beef 1pc
Čerstvý závitek s rýžovými nudlemi, hovězím masem, mungo
klíčky, salátem, zelím a bylinkami.
Fresh roll with rice noodles, beef, mung sprouts, lettuce, slaw and
herbs.
Batatová placka s krevetami (1, 5)
Sweet potato pancake with shrimps
Vepřový spíž Pork skewer
Mleté vepřové maso s citronovou trávou
Minced pork with lemongrass

40,-

50,-

50,-

65,75,-

Přílohy Sides
Sladkokyselá rybí omáčka s česnekem a čili
Sweet n sour fish sauce with garlic and chilly
Arašídová omáčka Peanut sauce 60g veganský (5, 6)
Arašídová omáčka Peanut sauce 120g veganský (5, 6)
Rýže / Rýžové nudle Rice / Rice noodles
Pho vývar
Extra porce masa
Box s sebou

5,35,65,50,50,80,10,-

