
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

(561) 619-8255 

ykstreetfood.com 

Dine-in     Pick-up     Delivery     Catering 
 

    B1. – $1.50 

     

B2. – $5.95  
   (Bơ, pâté, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu) 

     

B3. – $5.95  
   (Bơ, pâté, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu) 

     

 B4. – $5.95 
   (Bơ lá quế, xà lách, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, tương ớt Sriracha) 

     

B5.  – $5.95 
   (Bơ lá quế, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu) 

     

B6. – 5.95 
   (Bơ, pâté, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu) 

     

B7. – $6.50  
   (Bơ, pâté, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu) 

     

B8. – $6.50  
   (Hành trắng, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, nước tương) 

     

B9.  – $6.75  
   (Mỡ hành, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, nước mắm) 

     

 B10. – $6.95  
   (Mỡ hành, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, nước mắm) 

     

 B11. – $7.95  
   (Bơ, hành trắng, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, nước tương) 

     

B12. – $7.95   
   (Lạp xưởng, trứng chiên, tôm khô, bía, xà lách, lá quế, đậu phộng, hành phi) 

     

 B13. (Thịt nguội, chả lụa, chà bông) – $6.95  
   (Bơ, pâté, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu 

     

 B14. (3x THỊT!) – $11.95  
   (Bơ, pâté, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu) 

     

 NEW B15. – $9.95   
   (Bơ, pâté, dưa leo, đồ chua, hành ngò, ớt, xì dầu) 

     

NEW  B16. – $12.95  
(2 trứng chiên, thịt bò tái, chả lụa, bơ, pâté. Dine in ONLY) 

  Your choice of: Cá mồi, lạp xưởng, xúc xích, đậu hũ, thịt nguội) 
       Thêm thịt hoặc rau: +$1.00 

 

Thứ Hai – Thứ Tư: 10:00am – 9pm 

Thứ Năm: Đóng cửa 

Thứ Sáu – Chủ Nhật: 10:00am – 9pm 
 

7364 Lake Worth Rd 

Lake Worth, FL 33467 

YKStreetFood Yen’s Kitchen 
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F1. Chả Giò (thịt  hoặc chay) – $1.95  

F2. Bò Bía (2) – $5.95  

F3. Gỏi Cuốn (2):   
     a. Thịt Heo – $4.95   

     b. Tôm – $5.95  

     c. Tôm & Thịt – $5.95  

     d. Đậu Hũ Chay – $4.95  

     e. Bì Cuốn – $5.95  

      f. Thịt Nướng Cuốn – $6.95  

     g. Nem Nướng Cuốn – $6.95  NEW 

F4. Bánh Bao Nhân Thịt Trứng (1) – $4.50  

F5. Bánh Đúc Mặn – $7.95    NEW 

F6. Xôi Mặn – $5.95  

F7. Gỏi Đu Đủ – $10.50   
       (Khô Bò , Tôm , hoặc Tàu Hủ ) 

F8. Gỏi Ngó Sen– $13.50   NEW 
       (Tôm & Thịt) 

 

Xiên Que 
(Đi kèm với tương đen và sriracha) 
 

F9. Chọn Xiên Que: $3.95 
Đậu Hũ Chiên (6)  Trứng Cút Chiên (5)  
Bò Viên Chiên (4)  Cá Viên Chiên (4)  
Tôm Viên Chiên (4)  Cua Viên Chiên (4)  

 

F10. Xiên Que Đặc Biệt - $19.95 
      (Tất cả 6 loại xiên que) 
 

#YKStreetFood 

Bò      Heo      Đồ biển      Đậu Phộng   
 Sữa      Chay      Không chứa nhựa bột 

* Số lượng có hạn* 
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 A1.  – Tự Chọn! $8.95 
(Mỗi phần có rau quế, ngò gai, giá, ớt xanh, và chanh) 

 

Bước 1: Chọn nước lèo 
 (Bò, Gà, hoặc Chay ) 

 

Bước 2: Chọn bánh phở 
Bánh phở thường (Cọng nhỏ)                       

Bánh phở Tươi (+$3.00)  
 

Bước 3: Chọn loại thịt & rau 
(Chọn 2 món hoặc nhiều hơn!) 

A5.  - $12.95+ 
(Mỗi phần có xà lách, dưa leo, giá, húng lủi, đồ chua,  
đậu phộng, mỡ hành, & nước mắm) 
Bước 1: Chọn loại bún 

- Bún  
- Bánh hỏi (+$1.00)  

Bước 2: Chọn món 
- Đậu hũ (có nước mắm chay)  
- Chả giò (3) 
- Thịt Nướng 
- Nem Nướng 

 
A6. – $17.95  
           (Thịt nướng, nem nướng, tôm xào, & chả giò) 
 

Đồ Ăn Thêm 
Nước Mắm: $0.50 Rau: $1.25 
Bún: $2.00  Chả giò: $1.50 
 

A7.  - $12.95+  
(Mỗi phần có cà rốt, cải thìa, giá, hành lá, ngò,  
đậu phộng, & tương chua ngọt) 
Bước 1: Chọn mì hoặc hủ tiếu 

- Mì  
- Hủ Tiếu  
- Bánh phở Tươi (+$3.00)  

Bước 2: Chọn món 
- Ham, Chả & Trứng 
- Thịt Heo 
- Gà Xé 
- Đậu hũ 

A8. (Heo, Gà, & Bò) – $15.95  
A9. (Tôm & Mực) – $17.95  
 

Đồ Ăn Thêm 
Tương chua ngọt: $0.50 Rau: $2.00 
Mì hoặc Hủ tiếu: $2.00  Thịt: $3.00 
 

 

A2. – $14.95  NEW 
 

A3.  – $15.95  
(Bò viên, nạm, tái, gân, & lá sách) 

 

A4. – $15.95  
(Bò viên chay, nấm, đậu hũ ky, đậu hũ chiên, và cải thìa) 

 

Đồ Ăn Thêm 
Súp Tủy Bò: $5.95 Súp Trứng: $2.50 Nước Lèo: $1.00 

Rau: $1.25 Bánh Phở: $3.00 

 

- Trứng (luộc hoặc chiên)- $1.50 
- Đậu hũ - $1.50  
- Tàu hũ ky - $1.50  
- Cà rốt - $1.50  
- Cải thìa - $1.50  
- Nấm - $2.00  
- Bò viên chay- $2.00 (has gluten)  

- Gà xé - $2.00  
- Bò Viên - $2.00 (has gluten)  
- Bò Nạm - $2.00  
- Bò Tái - $2.50  
- Gân Bò - $2.50  
- Lá Sách Bò - $2.50  
- Mực - $3.50  
- Tôm - $3.50  

 

- Gà Xào (+$1.00) 
- Bò Xào (+$1.00) 
- Tôm Xào (+$2.00) 

- Thịt Bò (+$2.00) 
- Tôm (+$2.00) 
- Mực (+$2.00) 
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Thứ Hai –  
(Mỗi phần có mắm tôm & xốt me) 
 

H1. Bún Riêu – $13.95  
(Bún nhỏ, cà chua, đậu hủ chiên, xương heo, chả Huế, huyết, riêu cua & rau sống) 

H2. Canh Bún –$13.95  
(Bún lớn, cà chua, đậu hủ chiên, xương heo, chả Huế, huyết, riêu cua & rau luộc) 

 

Thứ Ba – 
(Mỗi phần có tóp mỡ, giá, hẹ, cần tây, ớt ngâm, & chanh) 
 

i1. Hoành Thánh Xá Xíu – $12.95  
i2. Hủ Tiếu Mì Hoành Thán Xá Xíu – $14.95  
i3. Hủ Tiếu Nam Vang – $14.95  

(thịt heo lát, xương heo, thịt băm̀, gan heo, tôm, mực & trứng) 
i4. Hủ Tiếu Khô – $15.95  

(thịt heo lát, xương heo, thịt băm̀, gan heo, tôm, mực, trứng, & che ́n súp riêng) 
 

Thứ Tư –  
(Mỗi phần có giá, bắp chuối, rau muống, xà lách, hành ngò, chanh, nước mắm gừng, & ớt xay tươi) 
 

J1. Bún Măng Gà – $15.95  NEW 
J2. Miến Măng Gà – $16.95  NEW 
 

Thứ Năm –  
 

Thứ Sáu –  
(Mỗi phần có giá, hẹ, chanh, & ớt bầm tươi) 
 

K1. Bánh Canh Thập Cẩm (Giò Heo) – $14.95  NEW 
(Giò heo, thịt heo lát, chả cá, tôm & trứng) 

K2. Bánh Canh Cua – $16.95  
(Thịt cua, thịt heo lát, chả cá, tôm & trứng) 

 

Thứ Bảy –  
(Mỗi phần có giá, bắp chuối bào, rau muốn, xà lách, chanh & ớt satế) 
 

L1. Bún Bò Huế – $14.95  
(Thịt heo lát, nạm bò, gân bò, & chả Huế) 

L2. Bún Bò Huế – $16.95  NEW 
(Thịt heo lát, nạm bò, gân bò, chả Huế, giò heo & huyết) 

 

Chủ Nhật –  
(Mỗi phần có giá, cháo quẩy, gừng, chanh, & ớt bầm tươi) 
 

M1. Cháo Huyết – $11.95   
M2. Cháo Gà Xé – $12.95  
M3. Cháo Lòng – $14.95  
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 (Mỗi phần có xà lách, dưa leo, cà chua, và nước sót) 

 

A10. – $14.95  
(Sườn nướng, bì, chả & trứng chiên) 

 
 

A11. – $13.95   
(Đùi gà chiên bằng tay đi chung với sót chấm và cơm chiên vàng) 

 
 

A12. – $16.95  
(Cơm bò xào chung với hành tây và ớt Đà Lạt đi chung với cơm chiên vàng) 

 
 

NEW A13. – $17.95   
(Sườn bò nướng kiểu Hàn Quốc đi chung với trứng chiên và cơm tắm) 

 
 

 NEW A14.  Bảy – $20.95 

  
(Cơm Bảy Món: Sườn nướng, nem nướng,  

tôm nướng, lạp xưởng, bì, chả & trứng chiên) 
 
 
 

Extras 
Nước Mắm: $0.50    

Sốt Gà Chiên: $0.50 
Rau: $1.25        

Trứng Chiên: $1.50 
Cơm: $2.00 
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A15. Bánh xèo tự chọn - $9.95+  
Step 1: Chọn loại thịt  
- Không Thịt 
- Thịt Heo (+$1.00)  
- Gà Xé (+$1.00) 
- Đậu hũ (+$1.00)  
- Tôm (+$3.00)  

Step 2: Chọn nước sốt 
- Nước Mắm  
- Nước Mắm Chay  
- Nước Tương  

 

A16. Tôm & Thịt – $12.95  

A17. Chay (Đậu hũ và nấm) – $10.95  NEW 
 

Extras 
Nước Mắm: $0.50 Nước Mắm Chay: $.50  
Rau: $1.25 Thịt: $3.00 
Bánh Tráng: $1.00 (6 miếng) 
 

 

A19. Bánh cuốn tự chọn! NEW 
Step 1: Chọn size 
- Nhỏ: $9.95 
- Thường: $12.95 

Step 2: Chọn loại cuốn 
- Bánh Ướt (không nhân)  
- Nhân Thịt  
- Nhân Tôm Chấy  

Step 3: Chọn loại thịt 
- Đậu hũ  
- Chả Lụa  
- Nem Nướng  
- Tôm (+$2.00)  

 

A20. Bánh Cuốn - $14.95  
     (Nhân thịt, chả lụa & nem nướng)  
 

Extras 
Nước Mắm: $0.50 Nước Mắm Chay: $.50 
Rau: $1.25 Thịt: $3.00 
Bánh Cuốn (3pcs.): $3.00 

A18. – $16.50  
Extras 
Rau: $1.25 
Bún Ép, Đậu Hũ, Thịt Heo,  
Dồi Xã, Mắm Tôm, hoặc Chả Cốm: $2.00 

 
A21. – $11.95   
 
 
 

#Y
KS

tre
et

Fo
od

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

 

E1. *Chè Khoai Môn – $4.50  

E2. *Chè T.S.C. Bà Ba – $4.50  

E3. *Chè Đậu Trắng – $4.50  

E4. Chè Đậu Đen– $4.95  

E5. Chè Đậu Xanh Phổ Tai – $4.95  

E6. Chè Rainbow Sương Sa Hạt Lựu – $5.95  

E7. Chè Ba Màu– $5.95  

E8. Chè Dừa Dầm– $6.95  

E9. Rau câu dừa lá dứa – $2.50  

E10. Da ua Việt Nam – $2.95  

E11. Bánh kẹp dừa non – $5.95  

 

 
 

 

 

C1. Cà Phê Đen Nóng – $2.95 

C2. Cà Phê Sữa Nóng – $3.50  

C3. Cà Phê Đen Đá – $4.50 

C4. – $4.95  

C5. Cà Phê Bạc Xỉu – $4.95  

C6. Cà Phê Sinh Tố – $6.95  

C7. – $6.95  

C8. Cà Phê Sữa Dừa (Đá hoặc Sinh Tố) – $6.95  

C9. Cà Phê Sữa Matcha – $6.95  
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D1. Trà  – $4.95 
D2. Trà  – $5.95 
D3. Trà  – $5.95 
D4. Trà – $5.95 NEW 
D5. *Trà Sữa Thái Nâu – $5.95  
D6. *Trà Sữa Thái Xanh – $5.95  
D7. Trà Sữa Matcha (Iced or Frappé) – $5.95  
D8. Trà Bọt Biển - $5.95  
(Hoa Nhài, Oolong, hoặc )  
D9. Trà Đá (Ngọt Hay Không Ngọt) – $3.95 
(Đen, Hoa Nhài, hoặc Oolong) 
D10. Trà Nóng (8 oz) – $2.95 
(Đen, Hoa Nhài, hoặc Oolong) 
 

 
D11. Xí Muội – $4.95 
D12. Xí Muội – $4.95 
D13. Đậu Biếc Chia– $4.95 
D14. Dâu Tằm – $5.50 
D15. – $5.50 
D16. Dâu Tằm – $5.95 
D17. Đá Me – $5.95  
D18. *Rau Má Tươi – $6.95 NEW 
 

 
D19. Soda  – $4.95 
D20. Soda  – $5.95 NEW 
D21. Soda Dưa Tây – $5.95 NEW
D22. Soda – $5.95 NEW 
D23. Soda Thiên Hà – $6.50 
D24. – $6.50  
 

 
D25. Sinh Tố – $5.95  
D26. Sinh Tố Dưa Tây  - $6.95 NEW 
D27. Sinh Tố da Ua – $6.95  NEW 
 (Original, Berries, Passion Fruit, or Honeydew) 
D28. Sinh Tố - $6.95 NEW 
D29. Sinh Tố - $6.95 NEW 
 

D30. * (chai) – $5.95 
D31. * Dứa Sữa (chai) – $5.95  
D32. *Sữa  (chai) – $5.95  
D33. *Sữa  (chai) – $5.95  NEW 
 

D2 

D12 

D13 

D11 

D17 

D23 

D15 

D31 

D16 

D32 

D18 

#Y
KS

tre
et

Fo
od

 


