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tabitorder.com/ChangBa להזמנות:

סום טאם       36
סלט פפאיה ירוקה בתיבול 

תאילנדי, מוגש עם סטיקי רייס.

יאם גא לאם    32
סלט מרענן של כרוב לב וסגול, 
גזר, עגבניות שרי, נבטים ובצל 
ירוק, ברוטב מתקתק על בסיס 

בוטנים.

לאב גאי      34
סלט עוף קצוץ וצלוי בתיבול 

מסורתי עם עלים ירוקים, מוגש 
בתוך עלה חסה אייסברג.

פאד פאק קייאו    39
ירקות ירוקים פריכים מוקפצים 
ברוטב שיטאקי מתקתק, מוגש 

עם סטיקי רייס.

פיג גאי טוט    32
כנפיים קריספיות בטיגון עמוק, 

מוגשות עם רוטב צ'ילי מתוק.

יאם פלה    42
סלט עשבים עם מלפפונים
ובצל, קוביות פילה דג-ים 

מטוגנות קלות, ברוטב  לימון, 
צ'לי ופיש סוס.

לאב פלה      42
סלט דג צלוי וקצוץ עם

כוסברה, נענע ושאלוט, ברוטב 
לימון, פיש סוס וצ'ילי בתוך

עלה חסה אייסברג.

גאנג לאונג   72/59
טופו/עוף/דג בתבשיל קארי
צהוב, חלב קוקוס, פפאיה, 

בטטה, ירקות וקשיו.

גאנג מאסמן    59
טופו/עוף בתבשיל עם חלב 

קוקוס, קינמון, הל, תפוחי אדמה, 
בצל לבן, באק צ'וי, בוטנים, 

ג'ינג'ר ושום.

גאנג קייאו וון   72/59
טופו/עוף/דג בתבשיל קארי 
ירוק, חלב קוקוס, חצילים, 

צ'ילי,ברוקולי, מנגולד,
בזיליקום, בצל, ג'ינג'ר ושום.

גאנג גאטי הד  72/59 
טופו/עוף/דג בתבשיל קארי 

אדום, חלב קוקוס, צ'ילי, 
פטריות, באק צ'וי, ג'ינג'ר ושום.

פאד תאי    59
טופו/עוף מוקפץ עם אטריות 

אורז דקות, גזר, ביצה, בצל 
ירוק, נבטים, שום, ג'ינג'ר 

וכוסברה.

פאד תאי ילדים  45
אטריות אורז דקות, רוטב פאד 

תאי ורצועות עוף. 

פאד סייאו    72/59
טופו/עוף/דג מוקפץ עם אטריות 

אורז רחבות, ברוקולי, ביצה, 
שום וג'ינג'ר.

פאד קוטיאו    59
טופו/עוף מוקפץ עם אטריות 

חיטה ברוטב מתקתק עם 
ביצה, בצל לבן וירוק, באק צ'וי 

ונבטים.

קוטיאו פאד פלה    72
קוביות של דג מוקפצות עם 

אטריות חיטה בקארי צהוב, חלב 
קוקוס, ברוקולי, בצל לבן וירוק, 

שמפניון, כפיר ליים וגלנגל

פאד פאק    72/59
טופו/עוף/דג מוקפץ עם

ירקות, שמפיניון ואגוזי קשיו 
ברוטב מתקתק.

פאד קפאו     72/59
עוף/בקר קצוץ צלויים בווק 

עם רוטב שיטאקי, סויה, צ'ילי, 
בצל, שעועית ירוקה, בזיליקום 

וביצת עין רכה מעל.

מרקים

ים

יבשה

אטריות

קארי

אורז

גם עם הקורונה, צ'אנג בה נשארים איתכם. 
שירות משלוחים / Take Away בכל מצב!

קוטייאו    32
מרק צח עם קציצות עוף 
מתובלות, אטריות אורז, 
ירקות, בוטנים וכוסברה.

Take Away 10% הנחה על משלוחים15% הנחה על


