


Deosebit de frumos, cu multe 
patrimonii UNESCO, cu golful 

HaLong, denumit și “Raiul pe 
Pământ”,  cu sute de kilometri 
de plaje și multe alte locuri ce 
merită vizitate, cu un popor  
harnic, Vietnamul mai oferă și  
o gastronomie extraordinară. 

Aducem din Saigon - “BÁNH 
MÌ 37” - o tradiţie de familie. 
Bánh Mì este preparat cu multă 
dragoste şi este bazat pe o reţetă 
secretă. Sandwich-ul Vietnamez 
mai este cunoscut ca fiind “cel 
mai bun sandwich din lume”.

Gustaţi mâncarea Vietnameză, în 
special celebrele şi popularele  
Bánh Mì, supa Phở (denumită 
de americani “Bowl of Heaven”) 
sau Nem şi vă veţi da seama 
imediat de aroma lor unică, 
nemaiîntâlnită.

Conform aprecierilor din 
revista GoodFood, CNN şi multe 
alte publicaţii internaţionale, 
puteţi fi convinşi că acestea sunt 
printre cele mai bune mâncăruri 
din lume. 



Dragi oaspeţi, 
mulţumim pentru vizită!
Vă invităm să parcurgeţi meniul 
apoi să comandaţi din felurile special 
pregătite de bucătarul nostru Vietnamez.

Poftă bună!



1. Te face să arăţi mai tânăr

Conţine antioxidanţi ce încetinesc îmbătrânirea. Salatele vietnameze şi supele 
sunt pline de vitaminele E şi A, datorită verdeţurilor, condimentelor, legumelor 
şi a proteinelor slabe.

2. Îţi îmbunătăţeşte digestia

Majoritatea felurilor Vietnameze conţin ierburi ca menta sau coriandrul. 
Acestea sunt cunoscute ca factor în buna funcţionare a ficatului şi ca ajutor  
în cazuri de indigestie sau dureri de cap.

5motive 
   pentru a iubi mâncarea Vietnameza

(conform publicaţiei Huffington Post)



4. Îţi reglează nivelul zahărului din sânge

Produsele din făină de grâu se digeră relativ uşor, eliberând mult zahăr în 
sânge şi ducând mai des la senzaţia de foame. Mâncarea Vietnameză nu conţine 
aproape niciodată gluten deoarece aceasta este preparată cu tăiţei de orez, foi 
de orez şi făină de orez în locul făinii ultrafine de grâu.

3. Îţi întăreşte sistemul imunitar

Zeama Vietnameză autentică pentru supe durează aproape 10 ore pentru a 
fi preparată şi este sursa a 10 vitamine şi minerale (C, B3, B6, fier, acid folic, 
magneziu, etc.) – nutrienţi care ajută la reducerea senzaţiei de oboseală.

5. Te ajută să pierzi din greutate

Reducând caloriile şi consumând mai puţină grăsime. Bolurile imense de supă 
Phở conţin între 300 şi 600 de calorii şi mai puţin de 3 g de grăsimi per porţie. 
Se poate consuma zilnic în diete slabe în grăsimi.



Descrisă de numeroase site-uri şi publicaţii ca “Bowl of Heaven”, Phở este o supă 
Vietnameză cu tăiţei, carne de vită şi foarte multă verdeaţă. Este o mâncare stradală 
foarte populară în Vietnam şi totodată o specialitate în restaurantele din lumea 
întreagă. 

Per 100 g / Kcal. 250.11 / Listă ingrediente: nr. 43-18g, 
nr. 29-7.5g, nr. 42-60g, nr. 39, 53, 9, 11, 14, 44

Per 100 g / Kcal. 245.14 / Listă ingrediente: nr. 43-18g, 
nr. 30-7.5g, nr. 42-60g, nr. 39, 53, 9, 11, 14, 44

Per 100 g / Kcal. 210.15 / Listă ingrediente: nr. 43-18g, 
nr. 42-60g, nr. 39, 53, 9, 11, 14, 44

Un pasaj dintr-un interviu acordat de un bucătar chinez, celebru în America, Martin Yan (Yan Can Cook):

“-...Nếu chọn một món ăn cuối cùng để từ giã cuộc đời này, ông sẽ chọn món gì?
- Dacă aţi alege un fel de mâncare înainte să vă luaţi rămas bun vieţii, care ar fi acela?

- Ái chà, tôi sẽ gọi một tô phở bự và đẹp, bỏ vô đó đầy đủ các loại rau rồi ních một bữa no nê. Một khi đã đời 
rồi tôi sẽ thốt lời: “Tạm biệt!...”
- Dacă ar trebui să aleg ultima masă şi doar una, aş alege o Phở uriaşă care arată bine, cu multe legume. 
După ce mă voi sătura, voi striga cu plăcere: Adio!”

31,90 lei  (porţie imensă – 950 g)

29,90 lei  (porţie imensă – 950 g)

27,90 lei  (porţie mare – 850 g)

Phở Bò
Supă cu vită

Phở Gà
Supă cu pui

Phở Chay
Supă fără carne

Phở



Scanaţi codurile QR alăturate pentru referinţe 
suplimentare despre supa Phở [VN+EN]



22,90 lei21,90 lei

Bánh Mì thịt bò
Bánh mì cu carne de vită, lemongrass, urechi de 
lemn, condimente Vietnameze, murături în stil 
Vietnamez, sos de soia, sos de peşte

Bánh Mì thịt lợn
Bánh mì cu carne de porc, lemongrass, coriandru, 
condimente Vietnameze, murături în stil Vietnamez

Bánh Mì din Vietnam: Cel mai bun sandwich din lume!
(Conform articolelor din numeroase publicaţii internaţionale)

““

Un secret culinar mai 
puţin ştiut este acela că, 
cel mai bun sandwich 
din lume nu se găseşte în 
Roma, Copenhaga sau New 
York ci mai degrabă pe 
străzile din Vietnam.

 lonelyplanet.com

Cea mai bună mâncare stradală din lume!
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chiar fără să îţi dai seama, un negustor ambu-
lant care îşi pregăteşte căruciorul şi grătarul de 
cărbuni în fiecare dimineaţă la ora 5, pe Strada 
Nguyen Trai nr. 37, te poate transforma într-un
iubitor de Bánh Mì.

 concierge.com

Per 100 g / Kcal. 220.25 / Listă ingrediente: nr. 70-40g, nr. 27-40g, 
nr. 52, 48, 18, 15, 5, 2, 35 / Alergeni: gluten, soia

Per 100 g / Kcal. 214.21 / Listă ingrediente: nr. 70-40g, 
nr. 29-40g, nr. 52, 48, 18, 15, 5, 2, 35 / Alergeni: gluten, soia



Scanaţi codurile QR alăturate pentru referinţe 
suplimentare despre Bánh Mì [EN+FR]



Thịt gà cay 
Pui picant 

24,90 lei    (300 g)

Per 100 g / Kcal. 325.18 / Listă ingrediente: 
nr.30-25g, nr.45-25g, nr.46-25g, nr.11-15g, 
nr.39-15



24,90 lei   (300 g)

Thịt gà xào rau
Piept de pui cu legume

Per 100 g / Kcal. 324.16 / Listă ingrediente: 
nr.30-25g, nr.1-25g, nr.2-20g, nr.23, 39, 15, 37, 61 
Alergeni: gluten, soia



Cơm thịt lợn, rau xào 
Carne de porc cu ouă, orez și legume

35,90 lei    (450 g)

Per 100 g / Kcal. 268.11 / Listă ingrediente: 
nr.20-60g, nr.28-30g, nr.26, 8, 34, 39, 41, 10, 2
Alergeni: gluten, soia



39,90 lei   (350 g)

Bánh Xèo
Ruladă cu creveţi şi carne de porc, 
sos special, condimente şi legume 
Vietnameze

Per 100 g / Kcal. 220.12 / Listă ingrediente: nr.64-35g, 
nr.28-35g, nr.32-15g, nr. 34, 41, 40, 39, 47, 7
Alergeni: gluten, ou



28,90 lei   (300 g)

Thịt bò xào măng 
Vită cu bambus

Per 100 g / Kcal. 324.11 / Listă ingrediente: nr.29-25g, 
nr.1-20g, nr.3-10g, nr.4-10g, nr.2-10g, nr.39, 35, 41, 48, 51, 68
Alergeni: gluten, soia



28,90 lei   (300 g)

Thịt bò xào cay 
Vită picantă

Per 100 g / Kcal. 321.16 / Listă ingrediente: 
nr.29-25g, nr.46-20g, nr.45-10g, nr.4-10g, 
nr.2-10g, nr.39, 35, 41, 48, 51
Alergeni: gluten, soia



24,90 lei   (300 g)

22,90 lei  (300 g)

Bún xào thịt bò
Noodles cu carne de vită

Bún gà xào
Noodles cu carne de pui, condimente 
specific Vietnameze

Per 100 g / Kcal. 321.71 / Listă ingrediente: 
nr.43-50g, nr.29-25g, nr.1, 2, 24, 35, 58, 26, 51, 39
Alergeni: gluten, soia, ou

Per 100 g / Kcal. 315.84 / Listă ingrediente: 
nr.43-50g, nr.30-25g, nr.1, 2, 24, 35, 58, 26, 51, 39
Alergeni: gluten, soia, ou



19,90 lei   (300 g)

Bún xào rau
Noodles cu legume

Per 100 g / Kcal. 305.22 / Listă ingrediente: 
nr.43-60g, nr.1, 2, 24, 35, 58, 26, 51, 39
Alergeni: gluten, soia, ou



32,90 lei   (450 g)

Bún chả thịt nướng
Noodles cu chifteluţe şi 
carne de porc la grătar

Per 100 g / Kcal. 289.12 / Listă ingrediente: nr.43-70g, nr.28 -20g, 
nr.6, 2, 5, 69, 38, 36, 49, 15, 12, 13 / Alergeni: gluten, alune



27,90 lei  (300 g)

Hủ tiếu trộn
Noodles Phở la tigaie, 
cu carne de vită

Per 100 g / Kcal. 340.30 / Listă ingrediente: 
nr.43-60g, nr.29-25g, nr.1, 2, 24, 58, 26, 51, 39, 38
Alergeni: gluten, soia, alune



Didier Corlou
Master Chef of France
Member of Culinary Academy France
5 Stars Diamond Award Chef

Celebrul bucătar francez, Didier Corlou, care în 1999 a fost decorat 
cu “Chevalier de l’Ordre National du Merite” se declară cucerit de 
bucătăria Vietnameză:

Phở este una dintre cele mai bune 
supe din lume. Mai mult decât atât, 
bucătăria Vietnameză este cea mai 
bună din lume.

Scanaţi codurile QR pentru articole despre Didier Corlou 
şi pasiunea lui pentru bucătăria Vietnameză [EN+FR]

“



“Sarea în bucate”

Cele mai mare aport de sare din 
dieta Vietnameză este livrat sub 
formă de sos de peşte. Sosul sărat 
sau Nước Mắm, este folosit în 
marinate, borşuri pentru supă, 
sosuri pentru salate, sosuri pentru 
rulouri de primăvară și e foarte 
greu să găsim o mâncare în care nu 
este prezent. Condimentul național 
este Nước Chấm, în care sosul de 
pește se diluează ușor cu un strop 
de suc   de lămâie, zahăr, ardei iute 
și usturoi.

Scanaţi codul QR pentru a citi integral articolul “Introducere în bucătăria Vietnameză” [EN]



14,90 lei   (3 buc.)

15,90 lei    (3 buc.)

Nem rán
Nem prăjit, cu carne de porc, gulii, 
urechi de lemn, condimente specific 
Vietnameze, sos de peşte, mentă, 
coriandru Vietnamez

Nem rán không thịt
Nem prăjit, fără carne

Per 100 g / Kcal. 219.45 / Listă ingrediente: nr.20-30g, nr.43-30g, 
nr.23, 8, 2, 26, 39, 40, 41, 34, 18, 21, 23, 57, 59 / Alergeni: gluten, ou

Per 100 g / Kcal. 250.67 / Listă ingrediente: nr.28-50g, 
nr.43-30g, nr.23, 8, 2, 26, 39, 40, 41, 34, 18, 21, 22
Alergeni: gluten, ou



14,90 lei  (9 buc.)

Nem rau
Pacheţele de primavară

Per 100 g / Kcal. 89.56 / Listă ingrediente: 
nr. 69-35g, nr. 1-38g, nr. 2-8,5g, nr. 51, 3, 
40, 39, 52, 48, 71, 42 / Alergeni: gluten



33,90 lei   (450 g)

Bò sốt vang
Tocăniță cu carne de vită
Baghetă proaspătă inclusă

Per 100 g / Kcal. 270.21 / Listă ingrediente: nr.30-30g, 
nr.29-35g, nr.2-15g, nr.25-15g, nr.39, 40, 41, 42, 48, 
52, 68, 61 / Alergeni: gluten, soia



25,90 lei   (3 buc.)

Gỏi tôm 
Spring rolls cu creveţi, sos special, 
condimente şi legume Vietnameze

Per 100 g / Kcal. 123.34 / Listă ingrediente: nr.43-40g, nr.32-20g, 
nr.16-10g, nr.2-10g, nr.13-10g, nr.12, 46, 34, 9, 21 / Alergeni: gluten



20,90 lei  (300 g)

Cơm rang thịt gà
Orez prăjit, cu carne de pui, 
fasole verde, condimente specific 
Vietnameze

Per 100 g / Kcal.325.24 / Listă ingrediente: 
nr.20-55g, nr.30-25g, nr.51, 26, 39, 57, 58, 59 / Alergeni: ou



14,90 lei  (300 g)

Cơm rang rau
Orez prăjit, cu legume

Per 100 g / Kcal. 301.20 / Listă ingrediente: 
nr.20-70g, nr.51, 26, 39, 57, 58, 59 / Alergeni: ou



15,90 lei  (300 g)

Cơm rang trứng
Orez special cu ou

Per 100 g / Kcal. 312.11 / Listă ingrediente: 
nr.20-70g, nr.51, 26, 58, 39, 9, 69 / Alergeni: ou



28,90 lei  (300 g)

Gà tẩm bột Hà Nội
Pui Hanoi cu salată și sos

Per 100 g / Kcal. 315.36 / Listă ingrediente: nr.30-80g, 
nr.6, 2, 13, 19, 50, 62, 40 / Alergeni: gluten, ou



26,90 lei   (300 g)

Cơm xào hải sản 
Orez prăjit cu fructe de mare

7,90 lei  (300 g)

Cơm Trắng
Orez fiert simplu

Per 100 g / Kcal. 80.11 / Listă ingrediente: nr.20-100g

Per 100 g / Kcal. 340.15 / Listă ingrediente: nr.20-70g, 
nr.33-25g, nr.51, 26, 39, 57, 58, 59 / Alergeni: ou



19,90 lei  (350 g)

Đậu phụ sốt cà chua
Tofu în sos de roșii cu condimente 
Vietnameze

Per 100 g / Kcal. 246.67 / Listă ingrediente: 
nr.17-70g, nr.19-15g, nr.39, 40, 41, 42, 68, 56, 61



18,90 lei   (350 g)

Rau xào xì dầu 
Legume în sos de soia

Per 100 g / Kcal. 158.98 / Listă ingrediente: 
nr.1-20g, nr.2-20g, nr.3-20g, nr.4-20g, nr.42, 
35, 68, 39, 11, 48 / Alergeni: gluten, soia



34,90 lei   (350 g)

Hải sản xào dứa
Fructe de mare cu pulpă de ananas, 
cu legume şi condimente Vietnameze

Per 100 g / Kcal. 289.86 / Listă ingrediente: nr.54 -30g, nr.33-25g,
nr.46-15g, nr.45-15g, nr.11-10g, nr.39, 34, 40, 41, 42, 24



34,90 lei    (450 g)Bún bò Nam Bộ
Salată din sudul Vietnamului, cu noodles, carne de vită, arahide, 
muguri de soia, coriandru, condimente specific Vietnameze

Sursa: 
Revista Capital (Franţa)
nr. 227/august 2010

Bún bò:
Felul de mâncare favorit
al directorului general
McDonald’s în Europa

Per 100 g / Kcal. 288.45 / 
Listă ingrediente: nr. 43-70g, nr. 29-20g, 
nr. 6, 2, 5, 69, 38, 34, 49, 15, 12, 13
Alergeni: gluten, alune



Scanaţi codul QR alăturat pentru a citi articolul scris de un bucătar francez:
“Bucătaria Vietnameză – Campioana Lumii” [FR]



15,90 lei   (250 g)

Nộm xoài
Salată cu mango

Per 100 g / Kcal. 102.11 / Listă ingrediente: 
nr.1-50g, nr.16-20g, nr.2-15g, nr.46-10g, 
nr.40, 34, 42, 55



14,90 lei   (250 g)

Nộm Mộc Nhĩ
Salată cu urechi de lemn

Per 100 g / Kcal. 123.88 / Listă ingrediente: 
nr.1-50g, nr.23-20g, nr.2-15g, nr.46-10g, nr.40, 49, 42



15,90 lei   (250 g)

Nộm Dưa Chuột
Salată de castraveţi

Per 100 g / Kcal. 136.88 / Listă ingrediente: 
nr.13-80g, nr.46, 47, 40, 39, 41, 48



11,90 lei     (200 g)

Nộm bốn mùa 
Salată de sezon

Per 100 g / Kcal. 90.22 / Listă ingrediente: 
nr.13-25g, nr.6-25g, nr.19-25g, nr.46-25g



30,90 lei   (350 g)

Bún nem
Nem de porc cu 
legume şi noodles

Per 100 g / Kcal. 269.11 / Listă ingrediente: 
nr.43-30g, nr.28-30g, nr.43-20g, nr.23, 8, 2, 
26, 39, 40, 41, 34, 18, 21, 22, 38 
Alergeni: gluten, ou



30,90 lei   (6 buc.)

Tôm cuốn khoai tây
Creveți înveliți în cartofi 
cu sos și salată

Per 100 g / Kcal. 76.99 / grăsimi.1,2g, carbohidrați.11g, proteine.5g
Alergeni: gluten, urme de ou



26,90 lei   (6 buc.)

Tôm tẩm bột chiên
Creveți Torpedo

Per 100 g / Kcal. 129.99 / grăsimi 1,2g, 
carbohidrați 21,6g, proteine 8,1g, sare 1,13g
Alergeni: gluten, urme de ou



2,00 lei   (30 g)

Sosuri diverse
soia, dulce-acrişor, picant, pește

Alergeni: gluten, soia, pește





Deserturi



20,90 lei   (118 g)

Bánh kem xoài
Tartă cu brânză şi mango

Per 100 g / Kcal. 331.99 / grăsimi 20,1g, 
carbohidrați 31,8g, zaharuri 22g, grăsimi saturate 11g
Alergeni: poate conține urme de alune, ou, gluten sau lapte



27,90 lei   (150 g)

Kem dừa
Sorbet de cocos în fruct

Per 100 g / Kcal. 228.99 / grăsimi 13,2 g, 
din care acizi 12 g, carbohidrați 24,2 g, 
zaharuri 22,9 g / Alergeni: lapte



20,90 lei   (150 g)

Bánh tráng miệng 
sô cô la
Tort de ciocolată

Per 100 g / Kcal. 370.99 / grăsimi 13.2g, zaharuri 31g, proteine 4,2g
Alergeni: poate conține urme de alune, ou, gluten sau lapte



20,90 lei   (150 g)

Bánh dâu
Tort cu merișoare

Per 100 g / Kcal. 338.99 / zahăr 23 g, zaharidă  35 g, 
grăsimi saturate 13 g / Alergeni: poate conține urme 
de alune, ou, gluten sau lapte



Cafea Vietnameză
Vietnam este producătorul numărul 1 mondial la cafelei tip Robusta.
Vă putem servi cu o ceaşcă de cafea clasică fierbinte sau un pahar de 
cafea cu gheaţă.



Ceai Vietnamez
Între secolele al XIII-lea şi al XV-lea, Vietnamezii 
credeau ca ceaiului i se atribuie valori filozofice, din 
moment ce el era o sursă pentru puritatea spirituală. 
Consumul de ceai a fost gândit pentru a ajuta la 
rafinarea caracterului și evaluarea personalității. 
Persoanele care consumau ceai concentrat erau 
considerate a avea bune maniere.



Meniuri

32

25

28

90
lei

90
lei

90
lei

Orez cu pui (sau legume)
+ Salată, Răcoritoare la doză

Bánh mì (sandwich Vietnamez)
+ Apă plată sau Cafea (până la 13:00 h)

Nem cu porc (sau legume) - 3 buc.
+ Salată, Răcoritoare la doză

450 gPer 450 g / Kcal. 670.66 / orez cui pui 300g, salată, băutură doză

Per 300 g / Kcal. 550.22 / sandwich porc sau vită cu apă plată

Per 200 g / Kcal. 426.68 / nem 3 buc, salată, băutură doză



34

34

37

18

90
lei

90
lei

90
lei

90
lei

Meniu la farfurie cu carne de pui
+ Orez alb, Salată, Răcoritoare la doză

Noodles cu pui (sau legume)
+ Salată, Răcoritoare la doză

Vită cu bambus
+ Orez alb, Salată, Răcoritoare la doză

Pacheţele de primăvară - 9 buc.
+ Răcoritoare la doză

450 g

450 g

450 g

Per 450 g / Kcal. 798.44 / orez alb 250g, salată 50g, pui cu legume 150g, băutură doză

Per 450 g / Kcal. 580.66 / noodles pui 300g, salată 150g, băutură doză

Per 450 g / Kcal. 674.83 / orez alb 250g, salată 50g, vită cu bambus 150g, băutură doză

Per 100 g / Kcal. 89.56 / 9 buc. pachețele primăvară, băutură doză



Listă 
ingrediente



1. Varză albă
2. Morcov
3. Ciuperci Shiitake 
4. Bambus
5. Ridichi albe
6. Salată iceberg
7. Salată verde
8. Gulie
9. Ceapă verde
10. Ceapă roșie
11. Ceapă galbenă
12. Mentă
13. Castraveți
14. Coriandru
15. Lemongrass
16. Mango
17. Tofu
18. Vegeta

19. Roșii
20. Orez
21. Foi de orez
22. Tăiței din orez
23. Urechi de lemn
24. Țelină Apio
25. Cartof
26. Ouă
27. Pulpă de porc
28. Piept de porc
29. Pulpă de vită
30. Piept de pui
31. Oase de vită
32. Creveți
33. Fructe de mare
34. Sos de pește
35. Sos de soia
36. Sos de stridii

37. Sos Hoisin
38. Arahide
39. Sare
40. Zahăr
41. Piper
42. Apă
43. Paste de orez
44. Ardei iute
45. Ardei gras verde
46. Ardei gras roșu
47. Muguri de soia
48. Usturoi
49. Oțet
50. Maioneză
51. Ulei floarea soarelui
52. Ghimbir
53. Lămâie
54. Ananas

55. Concentrat lămâie
56. Ajinomoto
57. Porumb
58. Margarină
59. Mazăre
60. Scortișoară
61. Ketchup dulce
62. Muștar
63. Pastă de ardei iute
64. Făină de orez
65. Nucșoară
66. Anason
67. Fructe caju
68. Amidon porumb
69. Faină de grâu
70. Foi de soia
71. Fasole verde
72. Vermicelli



Aşteptăm sugestiile dumneavoastră pe e-mail la contact@toans.ro 
sau pe Facebook, pentru a vă putea servi mai bine. Mulţumim!
Imaginile din acest meniu sunt cu titlu de prezentare. 

Vă onorăm și comenzile online 
prin aplicațiile partenere:

Toans.Romania ToansVietnam

RESTAURANTE  Î N  B U C U R E Ș T I

Toàn’s Magheru   (Bd. Magheru nr. 12-14) 
Toàn’s Feeria   (Centrul comercial Feeria - Băneasa)
Toàn’s Promenada  (Mall Promenada - Floreasca)
Toàn’s Veranda   (Mall Veranda - Obor) 
Toàn’s Sun Plaza   (Mall Sun Plaza - Piața Sudului)
Toàn’s Ghica   (Centrul Vechi - Str. Ion Ghica nr. 4)
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