
ÉTLAP | menu

Pina Colada puding: Kókusztejes 
tápiókagyöngy puding ananásszal
Pina Colada pudding: Coconut 
milk tapioca pearl pudding with 
pinapples

G 790

DESSZERT DESSERT
 

ITALOK DRINKS
 

Mentás limonádé
Mint Lemonade

3 dl
5 dl

350
600

Házi gyömbérszörp
Ginger Soda 

3 dl
 5 dl

300
 500

Szóda
Club Soda

3 dl
5 dl

150
250

Csapvíz 
Tap Water

 ingyenes
free

Vietnami kávé 
Vietnamese Coffee 590

Zöld tea
Green Tea 390

Chai Latte
Chai Latte 490

HIDEG | COLD

KÉZMŰVES SÖRÖK | CRAFT BEERS

BOROK | WINES

jelmagyarázat | legend

FORRÓ | HOT

Ha diétázol vagy étel intoleranciával küzdesz, akkor ajánljuk figyel-
medbe Étrendi útmutatónkat, melynek segítségével a tápanyagok 
és allergének tekintetében is abszolút tudatos döntést tudsz hozni. 

If you’re on a diet or challenged with food intolerances then please 
refer to our Nutritional Guidelines. Hope it will help you to make an 
educated choice in terms of nutrients and allergens.

Elviteles csomagolás  |  Take-away Packaging:  100 
Áraink Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
All prices are in HUF and inclusive of VAT. 

NYITVA TARTÁS: hétfő - szombat: 11.30 - 22.00  vasárnap ZÁRVA
OPENING HOURS: MON-SAT: 11.30AM – 22PM  CLOSED ON SUNDAYS

1066 BUDA P E S T,  MOZ S Á R U.  7. 
F U N K Y P H O . H U  •  F A C E B O O K / F U N K Y P H O

Söreinket nem nagy gyárakban gyártják, hanem az ország 
legjobb kis főzdéiben főzik, és gyakran több hétig is érlelik, 
még mielőtt eladásra kerülnének. Ennek megfelelően a kínálat  
szezontól és elérhetőségtől függően változik.

Our beers are not produced by large factories but brewed 
by the best Hungarian micro-breweries. Often times also ma-
tured for weeks before being sold. Thus our selection changes  
according to the season and availability.

Az ázsai kajákhoz igenis illenek a borok. Nem kis munka volt, 
de találtunk többet is, amelyek kifejezetten mennek a komplex 
ízvilágú, mégis könnyed ételeinkhez. Mivel ezek is kézműves 
termékek, ezért borkínálatunk is változik az elérhetőség 
függvényében.

Wine goes well with Asian food indeed. It was a challenging 
task, but we’ve identified a number of wines with which our 
complex but delicate tasting dishes are in a very good compa-
ny. As our wines are also coming from small vineries, the selec-
tion changes according to availability.

 : vegetariánus  |  Vegetarian
 G:   gluténmentes  |  Gluten-free
(G):  kérésre gluténmentes módon is elkészítjük  |  

prepared gluten-free upon request
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Gyömbéres csirke
Ginger Chicken G 390

Ötfűszeres grillezett sertés
Five-spice Grilled Pork G 390

Grillezett tofu 
Grilled Tofu G 390

extra szósz
extra sauce 100

Hideg pacalfalatok gyömbérrel, 
csilivel  
Cold tripe bites w ginger and chili 

G 1090

Kimchi: Koreai csiliszószban 
eltett zöldségek
kimchi: Korean Spicy Pickled  
Superfood

G 690

Csirke gyömbérrel pácolva  
Chicken Marinated w Ginger 1690

HátszínHátszín thai citromfűvel  
Sirloin w Thai Lemongrass 1890

Tofu koreai öntettel  
Tofu w Korean Dressing  1490

Csirke gyömbérrel pácolva  
Chicken Marinated w Ginger 1690

HátszínHátszín thai citromfűvel  
Sirloin w Thai Lemongrass 1890

zöldséges  
vegetarian  1490

Laksa: Maláj kókusztejes currys 
rizstészta leves garnélával
Laksa: Malay coconut milk curry soup 
with rice noodles and shrimps

G 1890

Mandu: koreai húsos vagy zöldséges 
batyu sütve és párolva, fekete  
rizsecetes mártogatóssal (5db) 
Mandu: Korean Meat or Veggie  
Pot Sticker Dumplings w Black Rice 
Vinegar Dipping Sauce (5 pcs)

 1090

ELŐÉTELEK  STARTERS
 

FŐÉTELEK MAINS
 

NYÁRI TEKERCS  |  SUMMER ROLLS
A szemed láttára tekerünk be rizspapírba ropogós, friss 
salátát, répát, mentát, thai bazsalikomot rizstésztával és a 
választásod szerintin belevalóval. Ennél frissebb étel nem 
is létezik. Válassz hozzá egy mesés mártogatóst ingyen:  
mogyoró vagy citrusos-halszószos vietnami szósz legyen az?

Crispy carrot, lettuce, mint and Thai basil leaves are wrapped 
into rice paper rolls with rice vermicelli and the filling of your 
choice. You cannot imagine a food fresher than this. Pick one 
of our fabulous dipping sauces free of charge: should it be 
peanut or the citrusy Vietnamese table sauce?

Belevalók  |  Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók  |  toppings

PHO
Az ízletes alaplét hat órán keresztül főzzük lassú tűzön gyöm-
bérrel, csillagánizzsal és cassia-val, többek között. Ezen kívül 
kerül a tálba még egy jó adag ruganyos rizstészta, húsfeltét a 
választásod szerint, majd rengeteg zöldség és ázsiai zöldfű-
szer. Így is rendkívül gazdag ízvilágú, de az i-re a pontot a mellé 
adott lime levével teheted fel, amely egyensúlyba hozza az éde-
set és savanyút. Ízlésed szerint erősítheted, akár a hírhedt chili 
pasztánkkal is.  A spéci répa savanyúnk annyira illik hozzá, hogy 
inkább mindenki kap egy kicsit a levese mellé. Nem véletlenül 
nyerte el a Gault&Millau 2014 street food-ja és a Dining  
Guide 2014 legjobb pho-je díjakat … ja, és nyugodtan ejtsd 
csak “fő”-nek, az eredeti tök esélytelen énektanár nélkül ... 

The savory stock is cooked slowly for six hours with ginger, 
star anise, and cassia, amongst others. Besides the PHOntastic  
stock, your bowl is filled with yummy rice noodles, the meat 
topping of your choice and loads of veggies and Asian 
herbs. Now it already tastes great, but a splash of lime juice  
balances out the sweet and the sour nicely. Our kick-ass chili 
paste is all yours to spice it up a bit. Our special carrot pickle 
goes so well with the soup that it’s provided free of charge. No  
wonder that it won Gault&Millau’s Street Food of 2014 and  
Dining Guide’s Top Pho of 2014 awards …  and simply call it as  
“fuh”; to say it correctly,  you’d need to see a music teacher, anyhow ... 

GRILL SALÁTÁK | GRILL SALADS  
Ruganyos rizstészta friss zöldségekkel, zöldfűszerekkel, pirí-
tott hagymával és tört mogyoróval.

Bouncy rice noodles with fresh veggies and herbs, fried onions 
and crushed peanuts.

Delux sült tészta | Deluxe Stir-fried NoodleS  
Osztrigaszószos, fűszeres rizstészta fafülgombával és 
zöldségekkel.

Rice noodles with oyster sauce, spices, wood ear ’shrooms  
and veggies.

Hátszín gyömbéres marinádban
Sirloin in Ginger Marinade 1790 1190

Lábszár szuvidolva prémium
hortobágyi magyartarkából
Premium free-range beef shank

1590 1190

Csirkemell gyömbérrel
ginger chicken 1590 1190

Vietnami tatár bifsztek
Vietnamese Steak Tartare 1690 1190

hús mix (válassz hármat)
Mix of meats (pick any three) 1990 1390

Elvitelre csomagolva, lábszárral
Take-out package with shank 1690  –

Sétálópohárban, lábszárral
Pho to go with shank  – 1290

normál
regular

kicsi 
small

G

G

G

(G)

(G)
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(G)
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G
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Az ázsai kajákhoz igenis illenek a borok. Nem kis munka volt, 
de találtunk többet is, amelyek kifejezetten mennek a komplex 
ízvilágú, mégis könnyed ételeinkhez. Mivel ezek is kézműves 
termékek, ezért borkínálatunk is változik az elérhetőség 
függvényében.

Wine goes well with Asian food indeed. It was a challenging 
task, but we’ve identified a number of wines with which our 
complex but delicate tasting dishes are in a very good compa-
ny. As our wines are also coming from small vineries, the selec-
tion changes according to availability.

 : vegetariánus  |  Vegetarian
 G:   gluténmentes  |  Gluten-free
(G):  kérésre gluténmentes módon is elkészítjük  |  

prepared gluten-free upon request
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G 790
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NYITVA TARTÁS: hétfő - szombat: 11.30 - 22.00  vasárnap ZÁRVA
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termékek, ezért borkínálatunk is változik az elérhetőség 
függvényében.

Wine goes well with Asian food indeed. It was a challenging 
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 : vegetariánus  |  Vegetarian
 G:   gluténmentes  |  Gluten-free
(G):  kérésre gluténmentes módon is elkészítjük  |  

prepared gluten-free upon request

Gyömbéres csirke
Ginger Chicken G 390

Ötfűszeres grillezett sertés
Five-spice Grilled Pork G 390

Grillezett tofu 
Grilled Tofu G 390

extra szósz
extra sauce 100

Hideg pacalfalatok gyömbérrel, 
csilivel  
Cold tripe bites w ginger and chili 

G 1090

Kimchi: Koreai csiliszószban 
eltett zöldségek
kimchi: Korean Spicy Pickled  
Superfood

G 690

Csirke gyömbérrel pácolva  
Chicken Marinated w Ginger 1690

HátszínHátszín thai citromfűvel  
Sirloin w Thai Lemongrass 1890

Tofu koreai öntettel  
Tofu w Korean Dressing  1490

Csirke gyömbérrel pácolva  
Chicken Marinated w Ginger 1690

HátszínHátszín thai citromfűvel  
Sirloin w Thai Lemongrass 1890

zöldséges  
vegetarian  1490

Laksa: Maláj kókusztejes currys 
rizstészta leves garnélával
Laksa: Malay coconut milk curry soup 
with rice noodles and shrimps

G 1890

Mandu: koreai húsos vagy zöldséges 
batyu sütve és párolva, fekete  
rizsecetes mártogatóssal (5db) 
Mandu: Korean Meat or Veggie  
Pot Sticker Dumplings w Black Rice 
Vinegar Dipping Sauce (5 pcs)

 1090

ELŐÉTELEK  STARTERS
 

FŐÉTELEK MAINS
 

NYÁRI TEKERCS  |  SUMMER ROLLS
A szemed láttára tekerünk be rizspapírba ropogós, friss 
salátát, répát, mentát, thai bazsalikomot rizstésztával és a 
választásod szerintin belevalóval. Ennél frissebb étel nem 
is létezik. Válassz hozzá egy mesés mártogatóst ingyen:  
mogyoró vagy citrusos-halszószos vietnami szósz legyen az?

Crispy carrot, lettuce, mint and Thai basil leaves are wrapped 
into rice paper rolls with rice vermicelli and the filling of your 
choice. You cannot imagine a food fresher than this. Pick one 
of our fabulous dipping sauces free of charge: should it be 
peanut or the citrusy Vietnamese table sauce?

Belevalók  |  Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók  |  toppings

PHO
Az ízletes alaplét hat órán keresztül főzzük lassú tűzön gyöm-
bérrel, csillagánizzsal és cassia-val, többek között. Ezen kívül 
kerül a tálba még egy jó adag ruganyos rizstészta, húsfeltét a 
választásod szerint, majd rengeteg zöldség és ázsiai zöldfű-
szer. Így is rendkívül gazdag ízvilágú, de az i-re a pontot a mellé 
adott lime levével teheted fel, amely egyensúlyba hozza az éde-
set és savanyút. Ízlésed szerint erősítheted, akár a hírhedt chili 
pasztánkkal is.  A spéci répa savanyúnk annyira illik hozzá, hogy 
inkább mindenki kap egy kicsit a levese mellé. Nem véletlenül 
nyerte el a Gault&Millau 2014 street food-ja és a Dining  
Guide 2014 legjobb pho-je díjakat … ja, és nyugodtan ejtsd 
csak “fő”-nek, az eredeti tök esélytelen énektanár nélkül ... 

The savory stock is cooked slowly for six hours with ginger, 
star anise, and cassia, amongst others. Besides the PHOntastic  
stock, your bowl is filled with yummy rice noodles, the meat 
topping of your choice and loads of veggies and Asian 
herbs. Now it already tastes great, but a splash of lime juice  
balances out the sweet and the sour nicely. Our kick-ass chili 
paste is all yours to spice it up a bit. Our special carrot pickle 
goes so well with the soup that it’s provided free of charge. No  
wonder that it won Gault&Millau’s Street Food of 2014 and  
Dining Guide’s Top Pho of 2014 awards …  and simply call it as  
“fuh”; to say it correctly,  you’d need to see a music teacher, anyhow ... 

GRILL SALÁTÁK | GRILL SALADS  
Ruganyos rizstészta friss zöldségekkel, zöldfűszerekkel, pirí-
tott hagymával és tört mogyoróval.

Bouncy rice noodles with fresh veggies and herbs, fried onions 
and crushed peanuts.

Delux sült tészta | Deluxe Stir-fried NoodleS  
Osztrigaszószos, fűszeres rizstészta fafülgombával és 
zöldségekkel.

Rice noodles with oyster sauce, spices, wood ear ’shrooms  
and veggies.

Hátszín gyömbéres marinádban
Sirloin in Ginger Marinade 1790 1190

Lábszár szuvidolva prémium
hortobágyi magyartarkából
Premium free-range beef shank

1590 1190

Csirkemell gyömbérrel
ginger chicken 1590 1190

Vietnami tatár bifsztek
Vietnamese Steak Tartare 1690 1190

hús mix (válassz hármat)
Mix of meats (pick any three) 1990 1390

Elvitelre csomagolva, lábszárral
Take-out package with shank 1690  –

Sétálópohárban, lábszárral
Pho to go with shank  – 1290

normál
regular

kicsi 
small

G

G

G

(G)

(G)

(G)
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(G)

(G)

G

G

G

G

G
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G 1090
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G 690
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with rice noodles and shrimps
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Vinegar Dipping Sauce (5 pcs)

 1090

ELŐÉTELEK  STARTERS
 

FŐÉTELEK MAINS
 

NYÁRI TEKERCS  |  SUMMER ROLLS
A szemed láttára tekerünk be rizspapírba ropogós, friss 
salátát, répát, mentát, thai bazsalikomot rizstésztával és a 
választásod szerintin belevalóval. Ennél frissebb étel nem 
is létezik. Válassz hozzá egy mesés mártogatóst ingyen:  
mogyoró vagy citrusos-halszószos vietnami szósz legyen az?

Crispy carrot, lettuce, mint and Thai basil leaves are wrapped 
into rice paper rolls with rice vermicelli and the filling of your 
choice. You cannot imagine a food fresher than this. Pick one 
of our fabulous dipping sauces free of charge: should it be 
peanut or the citrusy Vietnamese table sauce?

Belevalók  |  Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók  |  toppings

PHO
Az ízletes alaplét hat órán keresztül főzzük lassú tűzön gyöm-
bérrel, csillagánizzsal és cassia-val, többek között. Ezen kívül 
kerül a tálba még egy jó adag ruganyos rizstészta, húsfeltét a 
választásod szerint, majd rengeteg zöldség és ázsiai zöldfű-
szer. Így is rendkívül gazdag ízvilágú, de az i-re a pontot a mellé 
adott lime levével teheted fel, amely egyensúlyba hozza az éde-
set és savanyút. Ízlésed szerint erősítheted, akár a hírhedt chili 
pasztánkkal is.  A spéci répa savanyúnk annyira illik hozzá, hogy 
inkább mindenki kap egy kicsit a levese mellé. Nem véletlenül 
nyerte el a Gault&Millau 2014 street food-ja és a Dining  
Guide 2014 legjobb pho-je díjakat … ja, és nyugodtan ejtsd 
csak “fő”-nek, az eredeti tök esélytelen énektanár nélkül ... 

The savory stock is cooked slowly for six hours with ginger, 
star anise, and cassia, amongst others. Besides the PHOntastic  
stock, your bowl is filled with yummy rice noodles, the meat 
topping of your choice and loads of veggies and Asian 
herbs. Now it already tastes great, but a splash of lime juice  
balances out the sweet and the sour nicely. Our kick-ass chili 
paste is all yours to spice it up a bit. Our special carrot pickle 
goes so well with the soup that it’s provided free of charge. No  
wonder that it won Gault&Millau’s Street Food of 2014 and  
Dining Guide’s Top Pho of 2014 awards …  and simply call it as  
“fuh”; to say it correctly,  you’d need to see a music teacher, anyhow ... 

GRILL SALÁTÁK | GRILL SALADS  
Ruganyos rizstészta friss zöldségekkel, zöldfűszerekkel, pirí-
tott hagymával és tört mogyoróval.

Bouncy rice noodles with fresh veggies and herbs, fried onions 
and crushed peanuts.

Delux sült tészta | Deluxe Stir-fried NoodleS  
Osztrigaszószos, fűszeres rizstészta fafülgombával és 
zöldségekkel.

Rice noodles with oyster sauce, spices, wood ear ’shrooms  
and veggies.

Hátszín gyömbéres marinádban
Sirloin in Ginger Marinade 1790 1190

Lábszár szuvidolva prémium
hortobágyi magyartarkából
Premium free-range beef shank

1590 1190

Csirkemell gyömbérrel
ginger chicken 1590 1190

Vietnami tatár bifsztek
Vietnamese Steak Tartare 1690 1190

hús mix (válassz hármat)
Mix of meats (pick any three) 1990 1390

Elvitelre csomagolva, lábszárral
Take-out package with shank 1690  –

Sétálópohárban, lábszárral
Pho to go with shank  – 1290

normál
regular

kicsi 
small

G

G

G

(G)

(G)

(G)

(G)

(G)

(G)

G

G

G

G

G

Gyömbéres csirke
Ginger Chicken G 390

Ötfűszeres grillezett sertés
Five-spice Grilled Pork G 390

Grillezett tofu 
Grilled Tofu G 390

extra szósz
extra sauce 100

Hideg pacalfalatok gyömbérrel, 
csilivel  
Cold tripe bites w ginger and chili 

G 1090

Kimchi: Koreai csiliszószban 
eltett zöldségek
kimchi: Korean Spicy Pickled  
Superfood

G 690

Csirke gyömbérrel pácolva  
Chicken Marinated w Ginger 1690

HátszínHátszín thai citromfűvel  
Sirloin w Thai Lemongrass 1890

Tofu koreai öntettel  
Tofu w Korean Dressing  1490

Csirke gyömbérrel pácolva  
Chicken Marinated w Ginger 1690

HátszínHátszín thai citromfűvel  
Sirloin w Thai Lemongrass 1890

zöldséges  
vegetarian  1490

Laksa: Maláj kókusztejes currys 
rizstészta leves garnélával
Laksa: Malay coconut milk curry soup 
with rice noodles and shrimps

G 1890

Mandu: koreai húsos vagy zöldséges 
batyu sütve és párolva, fekete  
rizsecetes mártogatóssal (5db) 
Mandu: Korean Meat or Veggie  
Pot Sticker Dumplings w Black Rice 
Vinegar Dipping Sauce (5 pcs)

 1090

ELŐÉTELEK  STARTERS
 

FŐÉTELEK MAINS
 

NYÁRI TEKERCS  |  SUMMER ROLLS
A szemed láttára tekerünk be rizspapírba ropogós, friss 
salátát, répát, mentát, thai bazsalikomot rizstésztával és a 
választásod szerintin belevalóval. Ennél frissebb étel nem 
is létezik. Válassz hozzá egy mesés mártogatóst ingyen:  
mogyoró vagy citrusos-halszószos vietnami szósz legyen az?

Crispy carrot, lettuce, mint and Thai basil leaves are wrapped 
into rice paper rolls with rice vermicelli and the filling of your 
choice. You cannot imagine a food fresher than this. Pick one 
of our fabulous dipping sauces free of charge: should it be 
peanut or the citrusy Vietnamese table sauce?

Belevalók  |  Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók | Fillings

Belevalók  |  toppings

PHO
Az ízletes alaplét hat órán keresztül főzzük lassú tűzön gyöm-
bérrel, csillagánizzsal és cassia-val, többek között. Ezen kívül 
kerül a tálba még egy jó adag ruganyos rizstészta, húsfeltét a 
választásod szerint, majd rengeteg zöldség és ázsiai zöldfű-
szer. Így is rendkívül gazdag ízvilágú, de az i-re a pontot a mellé 
adott lime levével teheted fel, amely egyensúlyba hozza az éde-
set és savanyút. Ízlésed szerint erősítheted, akár a hírhedt chili 
pasztánkkal is.  A spéci répa savanyúnk annyira illik hozzá, hogy 
inkább mindenki kap egy kicsit a levese mellé. Nem véletlenül 
nyerte el a Gault&Millau 2014 street food-ja és a Dining  
Guide 2014 legjobb pho-je díjakat … ja, és nyugodtan ejtsd 
csak “fő”-nek, az eredeti tök esélytelen énektanár nélkül ... 

The savory stock is cooked slowly for six hours with ginger, 
star anise, and cassia, amongst others. Besides the PHOntastic  
stock, your bowl is filled with yummy rice noodles, the meat 
topping of your choice and loads of veggies and Asian 
herbs. Now it already tastes great, but a splash of lime juice  
balances out the sweet and the sour nicely. Our kick-ass chili 
paste is all yours to spice it up a bit. Our special carrot pickle 
goes so well with the soup that it’s provided free of charge. No  
wonder that it won Gault&Millau’s Street Food of 2014 and  
Dining Guide’s Top Pho of 2014 awards …  and simply call it as  
“fuh”; to say it correctly,  you’d need to see a music teacher, anyhow ... 

GRILL SALÁTÁK | GRILL SALADS  
Ruganyos rizstészta friss zöldségekkel, zöldfűszerekkel, pirí-
tott hagymával és tört mogyoróval.

Bouncy rice noodles with fresh veggies and herbs, fried onions 
and crushed peanuts.

Delux sült tészta | Deluxe Stir-fried NoodleS  
Osztrigaszószos, fűszeres rizstészta fafülgombával és 
zöldségekkel.

Rice noodles with oyster sauce, spices, wood ear ’shrooms  
and veggies.

Hátszín gyömbéres marinádban
Sirloin in Ginger Marinade 1790 1190

Lábszár szuvidolva prémium
hortobágyi magyartarkából
Premium free-range beef shank

1590 1190

Csirkemell gyömbérrel
ginger chicken 1590 1190

Vietnami tatár bifsztek
Vietnamese Steak Tartare 1690 1190

hús mix (válassz hármat)
Mix of meats (pick any three) 1990 1390

Elvitelre csomagolva, lábszárral
Take-out package with shank 1690  –

Sétálópohárban, lábszárral
Pho to go with shank  – 1290

normál
regular

kicsi 
small

G

G

G

(G)

(G)

(G)

(G)

(G)

(G)

G

G

G

G

G


