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Zupa Tom- yum Koong Sakiewki Ha Cao

ZupyPrzeKĄski

Sałaty

9.99

10.99

11.99

10.99

10.99

10.99

10.99

31.99

7.99

13.99

8.99

8.99

29.99

28.99

Zupa z pierożkami Won Ton (200 ml)

rosół chiński z pierożkami Won Ton z trawą morską i szczypiorkiem

Zupa Tom-yum Koong (200 ml)

pikantna zupa tajska na bazie mleka kokosowego, limonki i aromatycznej trawy cytrynowej,  
z dodatkiem krewetek tygrysich, świeżej papryki i pieczarek

Zupa pikantno-kwaśna (200 ml)

ostro-kwaśna zupa z mięsem drobiowym, pędami bambusa, grzybami Mun, jajkiem,  
doprawiony tradycyjnymi chińskimi przyprawami

Zupa z grzybami Mun (200 ml)

łagodna zupa z grzybami Mun, mięsem wieprzowym, zasmażaną cebulką, 
kapustą pekińską, podawana z makaronem Won Ton

Talerz sałat z mango i krewetkami   (410g)

krewetki tygrysie 60g, podawane na miksie sałat z mango, pomidorem, 
papryką, orientalnie przyprawionym ogórkiem z dressingiem chili-ananas

Talerz sałat z mango i kurczakiem   (450g)

kawałki fileta z kurczaka 100g, podawane na miksie sałat z mango, pomidorem, papryką,  
orientalnie przyprawionym ogórkiem z dressingiem chili-ananas

Pierożki Gyoza  (7 szt.)

chrupiące pierożki z ciasta Wonton z łagodnym farszem warzywnym

Złociste kalmary   (120g)

delikatne mięso z kalmara w złocistej panierce 100g, 
podawane na świeżej kapuście pekińskiej 

Sakiewki Ha Cao  (4 szt.)

sakiewki przygotowywane na parze w cieście ha cao z farszem krewetkowym

Szczypce kraba Qianzi   (120g)

mięso z kraba w panierce 100g, podawane na kapuście pekińskiej

Krewetki na chrupiąco   (80g)

krewetki w złocistej panierce 60g, podawane na świeżej kapuście pekińskiej

Spring rolls z warzywami   (3 szt.)

roladki z warzywami i grzybami Mun w chrupiącym cieście 

Spring rolls z mięsem   (3 szt.)

roladki z mięsem, porem i świeżym imbirem w chrupiącym cieście 

Wook Party   (470g)

zestaw azjatyckich przekąsek: szczypce kraba Qianzi, sakiewki z krewetkami, pierożki Gyoza, 
złociste kalmary, spring Rolls z warzywami, spring Rolls z mięsem
Idealna porcja dla 2 osób

Wybierz Do każdej przekąski jeden z sosów do wyboru: sos słodko-kwaśny, sos ciemny pekiński lub sos sojowo-czosnkowy



Stek po azjatycku 
z wołowiną w sosie 
ostrygowymMakaron tajski Phad Thai

M ak a ro n y Inspir a cje Azji

Makaron sojowy z warzywami  (280g)

makaron sojowy smażony z porem, marchewką, kiełkami fasoli mung i grzybami Mun

Makaron sojowy z krewetkami  (280g)

makaron sojowy smażony z warzywami i krewetkami koktajlowymi 40g

Makaron Won Ton z kaczką  (280g)

makaron Won Ton z kaczką 80g, porem, imbirem i kiełkami fasoli mung

Makaron Won Ton z kurczakiem i curry  (280g)

makaron Won Ton z kurczakiem 80g z warzywami, przyprawiony curry

Makaron sojowy z wołowiną  (280g)

makaron sojowy smażony z warzywami, z dodatkiem wołowiny 60g

Makaron tajski Phad Thai  (260g)

krewetki tygrysie 40g smażone z makaronem ryżowym, czerwoną cebulką, kiełkami fasoli 
mung, jajkiem, w pikantnym sosie na bazie owoców tamaryndowca, posypane kruszonymi 
orzeszkami arachidowymi i skropione sokiem z limonki

11.99

12.99

15.99

13.99

15.99

19.99

28.99 

25.99

35.99

46.99

49.99

49.99

Wieprzowina z imbirem po tajsku  (500g)

mięso wieprzowe 180g z warzywami, grzybami Mun, w sosie na bazie świeżego imbiru,  
chili sojowego, marynowanej papryki, kiełków soi, przyprawione sosem ostrygowym, 
podawane z ryżem po kantońsku, ryżem curry lub ryżem jaśminowym

Zintoo z kurczaka lub wieprzowiny  (420g)

mięso wieprzowe lub drobiowe 150g marynowane w orientalnych przyprawach,  
smażone z warzywami, doprawione aromatycznym imbirem i sosem Hoi Sin,  
podawane z ryżem po kantońsku, ryżem curry lub ryżem jaśminowym

Pstrąg po azjatycku  (500g)

pstrąg grillowany w całości 200g z dodatkiem aromatycznych ziół i imbiru, na sałatce z lotosu  
lub sałatką z pikantnego ogórka i ryżem po kantońsku, ryżem curry lub ryżem jaśminowym

Filet z kaczki z żeberkami w sosie ciemnym  (600g)

grillowany filet z kaczki 130g orientalnie przyprawiony oraz żeberka 120g w sosie ciemnym,  
podawane z glazurowaną marchewką i z ryżem po kantońsku, ryżem curry lub ryżem  
jaśminowym

Łosoś grillowany z krewetkami  (570g)

grillowany filet z łososia 180g podawany na sałatce z lotosu oraz krewetkami tygrysimi 60g,  
smażone na maśle czosnkowym, podawane z ryżem po kantońsku, ryżem curry  
lub ryżem jaśminowym 

Stek po azjatycku z wołowiną w sosie ostrygowym  (550g)

stek z Angusa 70g z sosem Hoi Sin oraz wołowina w sosie ostrygowym 180g,  
podawane z ryżem po kantońsku, ryżem curry lub ryżem jaśminowym



Kurczak po seczuańsku Kaczka w mandarynkach

DrÓb DrÓb

16.99

17.99

18.99

17.99

17.99

17.99Kurczak na chrupiąco  (420g)

filet drobiowy w chrupiącej panierce 130g cięty na paski, przyprawiony pieprzem  
seczuańskim, na świeżej kapuście pekińskiej i marchwi w zestawie z ryżem jaśminowym 
i surówką z białej kapusty, podawany z sosem słodko-kwaśnym 
 

Kurczak słodko-kwaśny  (530g)

panierowane kawałki kurczaka 100g z ananasem i sosem słodko-kwaśnym 
w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty 
 

Kurczak z orzechami nerkowca  (460g)

kawałki kurczaka 100g w pikantnym sosie Hoi Sin, smażone z orzechami nerkowca  
w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty 
 

Panierowany kurczak w sosie słodko-pikantnym  (440g)

panierowane kawałki kurczaka 140g polane sosem słodko-pikantnym 
w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty 

Kurczak po seczuańsku  (500g)

kawałki kurczaka 100g smażone ze świeżym ogórkiem, papryką, orzeszkami ziemnymi  
i sosem chili w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Kurczak w zielonym curry  (470g)

filet z kurczaka 45g w pikantnym sosie z mleczka kokosowego, z dodatkiem liści limonki kaffir  
i słodkiej bazylii, w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Wymień Wymień ryż jaśminowy na: ryż po kantońsku lub ryż curry za 1 zł lub na frytki za 2 zł  

Wymień surówkę z białej kapusty na surówkę z łodygami lotosu lub pikantnego ogórka za 2 zł
Wymień Wymień ryż jaśminowy na: ryż po kantońsku lub ryż curry za 1 zł lub na frytki za 2 zł  

Wymień surówkę z białej kapusty na surówkę z łodygami lotosu lub pikantnego ogórka za 2 zł

19.99

18.99

19.99

Kaczka pikantna z warzywami  (500g)

kaczka 100g  z czosnkiem, imbirem, porem i selerem w zestawie z ryżem jaśminowym 
i surówką z białej kapusty 
 

Kaczka na chrupiąco  (420g)

filet z kaczki w panierce 130g na kapuście pekińskiej i marchwi w zestawie z ryżem  
jaśminowym i surówką z białej kapusty, podawany z ciemnym sosem pekińskim 
 

Kaczka w mandarynkach   (530g)

kaczka 100g w mandarynkach z dodatkiem świeżego imbiru, papryki i łagodnego  
chili sojowego, w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty



Wieprzowina Yuxian Wołowina w sosie ostrygowym

Wołowi naW ieprzowi na

20.99

20.99

21.99

21.99

17.99

17.99

18.99

18.99

Wołowina w sosie ostrygowym  (500g)

wołowina 100g z kawałkami bambusa, grzybami Mun, cebulą i delikatnym sosem  
ostrygowym, w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Wołowina z czarnym pieprzem  (470g)

wołowina 100g smażona z siekanym czarnym pieprzem, pieczarkami,  
porem i cebulą, w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Wołowina na ostro po seczuańsku  (500g)

wołowina 100g smażona z bambusem, grzybami Mun, cebulą i papryką w ostrym sosie,  
w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Wołowina w sosie Lao Gan Ma  (500g)

wołowina 100g smażona z papryką, marchewką i cebulą, w sosie z czarnej fasoli, w zestawie  
z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Bekon z papryką i cebulą na ostro  (470g)

smażone plasterki bekonu 100g ze świeżą papryką, cebulą i dodatkiem chińskiej czarnej fasoli, 
w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Wieprzowina na ostro po seczuańsku  (500g)

wieprzowina 100g z grzybami Mun, pędami bambusa, czosnkiem i świeżym imbirem,  
w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Żeberka w ciemnym sosie  (520g)

żeberka wieprzowe 200g w ciemnym sosie na bazie białego wina  
i kory cynamonowej, w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Wieprzowina Yuxian  (500g)

wieprzowina 100g z grzybami Mun, papryką, bambusem oraz sosem Yuxian  
w zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty

Wymień Wymień ryż jaśminowy na: ryż po kantońsku lub ryż curry za 1 zł lub na frytki za 2 zł  

Wymień surówkę z białej kapusty na surówkę z łodygami lotosu lub pikantnego ogórka za 2 zł

Wymień Wymień ryż jaśminowy na: ryż po kantońsku lub ryż curry za 1 zł lub na frytki za 2 zł  

Wymień surówkę z białej kapusty na surówkę z łodygami lotosu lub pikantnego ogórka za 2 zł



Wybierz 
swoje smaki

Zaba w a Sm akiem

Kurczak na chrupiąco  (130g)

filet drobiowy w chrupiącej panierce 110g cięty na paski, na świeżej kapuście pekińskiej i marchwi, 
podawany z sosem słodko-kwaśnym

Kurczak po seczuańsku  (180g)

kawałki kurczaka 80g smażone ze świeżym ogórkiem, papryką, orzeszkami ziemnymi 
i sosem chili 

Kurczak słodko-kwaśny  (200g)

panierowane kawałki kurczaka 80g, z ananasem i sosem słodko-kwaśnym

Kurczak z orzechami nerkowca  (180g)

kawałki kurczaka 80g, w pikantnym sosie Hoi Sin, smażone z orzechami nerkowca

Bekon z papryką i cebulą na ostro  (160g)

smażone plastry bekonu 80g ze świeżą papryką, cebulą i dodatkiem chińskiej czarnej fasoli

Wieprzowina Yuxian  (180g)

wieprzowina 80g z grzybami Mun, papryką, bambusem oraz z sosem Yuxian

Panierowany kurczak w sosie słodko-pikantnym  (130g)

panierowane kawałki kurczaka 100g polane sosem słodko-pikantnym

d od a t k i

5.99

6.99

6.99

5.99

5.99

5.99

6.99

Surówka z białej kapusty  (120g)

słodko – pikantna biała kapusta z marchewką 

Pikantny ogórek  (120g)

ogórek marynowany w pikantnej zalewie

Łodygi lotosu  (120g)

marynowane łodygi lotosu z papryką, ogórkiem i marchewką

Ryż Jaśminowy  (150g)   
ryż o aromacie jaśminu

Ryż Curry  (150g) 
ryż z marchewką i groszkiem w przyprawie curry

Ryż Kantoński  (150g)

ryż  z jajkiem, marchewką, porem i zielonym groszkiem

Frytki  (150g)

Zaba w a Sm akiem

12.99

12.99 

12.99

13.99

13.99

10.99

11.99

10.99

Kaczka w mandarynkach  (200g)

kaczka 80g w mandarynkach z dodatkiem świeżego imbiru, papryki  
i łagodnego chili sojowego

Kaczka na chrupiąco  (130g)

filet z kaczki w chrupiącej panierce 110g na świeżej kapuście pekińskiej i marchwi,  
podawany z ciemnym sosem pekińskim 

Żeberka w ciemnym sosie  (200g)

żeberka wieprzowe 150g, w ciemnym sosie na bazie białego wina i kory cynamonowej

Wołowina w sosie ostrygowym  (180g)

wołowina 80g z kawałkami bambusa, grzybami Mun, cebulą  
i sosem ostrygowym

Wołowina na ostro po seczuańsku  (180g)

wołowina 80g smażona z bambusem, grzybami Mun, cebulą i papryką w ostrym sosie

Aromatyczne warzywa po chińsku  (180g)

świeże warzywa smażone z bambusem, grzybami Mun i kiełkami soi

Bakłażan smażony z pomidorem  (180g)

smażone kawałki bakłażana z cebulą i świeżym pomidorem, w delikatnym sosie

Brokuły z czosnkiem  (180g)

brokuły z sosem maślano-czosnkowym

9.99

10.99

10.99

10.99

10.99

10.99

10.99

Nasze dania w mniejszych porcjach do samodzielnego komponowania,  
czyli kultowe „miseczki”  WOOKa. Dla tych, co lubią degustować i mieszać różne smaki. 



Słodkie kuleczki 
Zhimaqiu w sezamie

N a poje zimne Na poje gorĄce

Desery

Słodkie kuleczki Zhimaqiu w sezamie  (80g)

słodkie kuleczki w cieście sezamowym, podawane na ciepło

Banan lub jabłko w tempurze z konfiturą wiśniową  (200g)

kawałki banana lub jabłka w tempurze, podawane na ciepło z dodatkiem konfitury wiśniowej

Smażone Lody  (100g)

lody waniliowe smażone w cieście kokosowym, podawane z toffi

10.99

10.99

10.99

dla dzieci

14.99

14.99

Kurczak słodko-kwaśny  (200g)

kawałki kurczaka w panierce 80g w sosie słodko-kwaśnym z ananasem + ryż jaśminowy,  
po kantońsku lub frytki 120g  + soczek pomarańczowy lub jabłkowy 200ml

Kurczak na chrupiąco  (120g)

filet z kurczaka w chrupiącej panierce 90g podawany na świeżej marchwi + ryż jaśminowy,  
po kantońsku lub frytki 120g + soczek pomarańczowy lub jabłkowy 200ml

Piwo

Żywiec Lager (0,3l / 0,5l) 7.99 / 8.99

Żywiec Białe (0,5l) 9.99 

Heineken (0,5l) 12.99

Desperados (0,4l) 12.99

Dziki Sad Jabłkowy (0,4l) 10.99

Warka Radler 2% (0,5l) 
malina z cytrusami

8.99

Tsing Tao (0,33l) 8.99

Singha (0,33l) 8.99

Herbata liściasta (300 ml)
zielona, jaśminowa

6.99

Herbata z cytryną (180 ml) 5.99 

Americano (150 ml) 6.99

Kawa Espresso (35 ml) 5.99

Kawa z mlekiem (190 ml) 7.99

Kawa Cappuccino  (200 ml) 7.99

Kawa Latte  
Macchiato (250 ml)

8.99

Lodowe napoje (0,4l)
mięta, malina, cytryna, 
banan, marakuja 

6.99

Pepsi, Pepsi Black, (0,3l / 0,5l) 
Mirinda, 7 up, 
Schweppes Tonic 

5.99  / 6.99

Woda mineralna (0,3l)
gazowana lub niegazowana

4.99

Lipton Ice Tea (0,3l / 0,5l)
cytrynowa lub zielona

5.99  / 6.99

Soki i Nektary (0,3l / 0,5l)
pomarańczowy, jabłkowy,  
pomidorowy, grejpfrutowy, 
czarna porzeczka, bananowy

5.99  / 6.99

strefa zero
Żywiec 0,0% (0,33l) 8.99

Warka Radler 0,0% (0,5l)
3 smaki do wyboru: 
- cytryna
- grejpfrut z pomarańczą
- jabłko z miętą

8.99

WINo

Wino śliwkowe 
chińskie  (100ml / 500ml)

   8.99 / 34.99                  

Wino chińskie liczi 
(100ml / 500ml)

   8.99 / 34.99

Morela Japońska     
(100ml / 500ml)

   8.99 / 34.99

Olaria Branco/Tinto
(100ml / 500ml)
wytrawne białe/czerwone

   7.99 / 29.99

Las Montañas 
Chardonnay 
/ Cabernet Sauvignon    
(100ml / 500ml)

 12.99 / 45.99

Kressmann 
Grande Reserve 
(100ml / 750ml) 
półsłodkie białe 

15.99 / 54.99

Chianti Classico Villa 
Campobello 
(100ml / 750ml)
wytrawne czerwone

16.99 / 54.99



SHOTY

DRINKI RUM / GIN / VERMOUTH

Bacardi Carta  
Blanca Rum  (40 ml)

9.99

Malibu (40 ml) 12.99

Seagram’s Gin (40 ml) 9.99

Martini Bianco (100 ml) 12.99

BRANDY / KONIAK

Metaxa *****  (40 ml) 14.99

Hennessy VS  (40 ml) 19.99

TEQUILA

Sierra Silver (40 ml) 12.99

Sierra Reposado (40 ml) 13.99

Whisky / Whiskey

Ballantine’s Finest (40 ml/500ml) 12.99 / 129.99

Johnnie Walker Red (40 ml/500ml) 12.99 / 129.99

Jack Daniel’s (40 ml/500ml) 14.99 / 149.99

Jack Daniel’s Honey (40 ml/500ml) 14.99 / 149.99

Jack Daniel’s Single Barrel (40 ml) 24.99

Glenfiddich 12YO (40ml) 24.99

Wyborowa (40 ml/500ml) 7.99  /   79.99

Absolut (40 ml/500ml) 8.99  /   99.99

Żubrówka Biała (40 ml/500ml) 6.99  /   69.99

Żubrówka (40 ml/500ml) 7.99  /   79.99

Żołądkowa Gorzka (40 ml/500ml) 7.99  /   79.99

WÓDKI CZYSTE I SMAKOWE

LIKIERY / NALEWKI

Soplica (40 ml/500ml) 6.99 / 69.99
- Malinowa

- Orzech Laskowy

- Pigwowa

- Wiśniowa

Baileys Irish Cream (40 ml) 12.99

Campari (40 ml)   9.99

Jägermeister (40 ml)   9.99

Kamikaze blue (4 x 40 ml)
Wyborowa, Blue Curaçao,  
sok z cytryny

16.99

Czerwony banan (40 ml) 
Soplica wiśniowa, sok bananowy

4.99

Pigwa-jabłko (40 ml )
Soplica Pigwowa, sok jabłkowy

4.99

Wściekły Pies (40 ml)
Żubrówka Biała, sok malinowy,  
tabasco

5.99

Mojito 
Bacardi Carta Blanca, woda gazowana, 
limonka, cukier brązowy, świeża mięta

18.99

Sex on the beach
Żubrówka Biała, Bols Peach, sok 
pomarańczowy, sok żurawinowy

19.99

Long island iced tea
Żubrówka Biała, Seagram’s Gin,  
Bacardi Carta Blanca, Tequila Sierra 
Silver, Triple sec, sok z cytryny, Pepsi

24.99

Lynchburg lemonade
Jack Daniel’s, Triple sec, sok z cytryny, 
syrop cukrowy, 7UP

 18.99

Tequila sunrise
Tequila Sierra Silver, 
sok pomarańczowy, grenadyna

16.99

Green line
Żołądkowa Gorzka, sok z cytryny, 
sok jabłkowy, 7up, świeży ogórek

16.99

Shanghai
Żubrówka Biała, wino śliwkowe, 
sok z cytryny, syrop cukrowy, 
suszone śliwki

14.99

Cuba libre
Bacardi Carta Blanca, limonka, Pepsi

16.99

Apple pie  
Żubrówka, sok jabłkowy

14.99



Realizujemy płatności kartami płatniczymi:

Wszystkie ceny zostały podane w PLN 
i zawierają podatek VAT

Wykaz alergenów znajduje się u obsługi
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