MEN U

PrzeKĄski
Wybierz

Zupy

Do każdej przekąski jeden z sosów 50 ml do wyboru: sos tamaryndowy, sos ciemny pekiński lub sos Hoisin

Zupa PHO BO (200 ml)
Pierożki Gyoza (7 szt.)

9.99

8.99

wietnamska zupa na bazie bulionu z anyżem, cynamonem i kardamonem,
z dodatkiem wołowiny, szczypioru, grzybów Mu i makaronu ryżowego

chrupiące pierożki z ciasta Wonton z łagodnym farszem warzywnym

Zupa Tom yum (200 ml)
Warzywa w tempurze (80g)

9.99

chrupiące warzywa: cukinia, marchewka, groszek zielony i papryka

12.99

tajska zupa na bazie bulionu z mleczkiem kokosowym, trawą cytrynową, papryką,
pieczarkami, kolendrą i limonką. Do wyboru z:
- grzybami shiitake

Sakiewki ha cao (4 szt.)

12.99

Kalmary w złocistej panierce (100g)

11.99

Zupa pikantno-kwaśna (200 ml)

8.99

chińska zupa z kurczakiem, pędami bambusa i grzybami Mu,
doprawiona mieszanką chińskich przypraw

kalmary w panierce

Krewetki na chrupiąco (60g)

- kurczakiem
- krewetkami

sakiewki przygotowywane na parze w cieście ha cao z farszem krewetkowym

11.99

krewetki w panierce

Wook Party (400g)

36.99

krewetki i kalmary w panierce , chrupiący kurczak, sakiewki ha cao, pierożki Gyoza,
warzywa w tempurze
Idealna porcja dla 2 osób

Zupa Tom yum z krewetkami
Sakiewki ha cao

KURCZAK

KURCZAK
Kurczak na chrupiąco (510g)

Kurczak z orzechami (490g)

Pałeczki Chi Bang (570g)

18.99

filet z kurczaka w chrupiącej panierce 130g, cięty na paski,
na kapuście pekińskiej i marchwi, z ryżem i surówką do wyboru

Pojedyncze miseczki:
18.99

kawałki kurczaka 100g w sosie Hoisin z groszkiem cukrowym
i mieszanką prażonych orzechów, z ryżem i surówką do wyboru

18.99

panierowane skrzydełka z kurczaka 250g, zwinięte w kulki,
polane sosem słodko-pikantnym, z ryżem i surówką do wyboru

Kurczak po seczuańsku (510g)

danie główne

18.99

kawałki kurczaka 80g, smażone ze świeżym ogórkiem, papryką,
orzeszkami ziemnymi i sosem seczuańskim, z ryżem i surówką do wyboru

- kurczak 11.99
- kaczka 14.99

Kurczak w sosie słodko-pikantnym (460g)
kawałki kurczaka w panierce 140g z sosem słodko-pikantnym
i szczypiorkiem, z ryżem i surówką do wyboru

Zintoo z kurczaka (500g)

- ryż 150g

6.99

18.99

Kaczka
warzywa

18.99

panierowane kawałki kurczaka 100g, smażone z ananasem
w sosie tamaryndowym, z ryżem i surówką do wyboru

Kaczka na chrupiąco (420g)

- surówka 120g 6.99
- brokuły z czosnkiem 180g 9.99

22.99

filet z kaczki w chrupiącej panierce 130g, cięty na paski, na świeżej kapuście
pekińskiej i marchwi, z ryżem i surówką do wyboru, podawany z ciemnym sosem
pekińskim

- warzywa po azjatycku 120g 6.99
- bakłażan z pomidorem 180g 9.99
- łodygi lotosu 120g 6.99

Wybierz:

18.99

kawałki kurczaka 80g w lekko pikantnym sosie kokosowym z zielonym curry,
papryką, plastrami bambusa i kolendrą, z ryżem i surówką do wyboru

ryż

kawałki kurczaka 100g w orientalnej marynacie z sosem Hoisin,
smażone z papryką i pieczarkami, z ryżem i surówką do wyboru

Kurczak tamaryndowy (510g)

Kurczak w zielonym curry (500g)

18.99

Kaczka w mandarynkach (500g)

22.99

kaczka 80g z mandarynkami w sosie Hoisin, smażona z papryką, cebulą
i sambalem, z ryżem i surówką do wyboru

Ryż 150g: Jaśminowy, Curry, Kantoński
Surówka 120g: Surówka z białej kapusty, pikantny ogórek

Kaczka w tajskim curry (500g)

22.99

kaczka 80g z papryką i cukinią w lekko pikantnym sosie kokosowym z curry
do wyboru: zielonym, żółtym lub czerwonym i kolendrą,
podawana z ryżem i surówką do wyboru

Wybierz:

Ryż 150g: Jaśminowy, Curry, Kantoński
Surówka 120g: Surówka z białej kapusty, pikantny ogórek

Zintoo z kurczaka

Kaczka w mandarynkach

Woł
owina

Wieprzowina
Bekon z papryką i cebulą na ostro (470g) 19.99

Wołowina po seczuańsku (510g)

smażone plasterki bekonu 100g, ze świeżą papryką, cebulą
i dodatkiem chińskiej czarnej fasoli, z ryżem i surówką do
wyboru

wołowina 80g w sosie seczuańskim z grzybami Mu, pędami bambusa,
cebulą i papryką, z ryżem i surówką do wyboru

Wieprzowina po seczuańsku (500g)

19.99

wieprzowina 80g w sosie seczuańskim z grzybami Mu,
pędami bambusa i groszkiem cukrowym, z ryżem i surówką
do wyboru

Żeberka w ciemnym sosie (500g)

19.99

żeberka wieprzowe 170g, w sosie na bazie białego wina
z cynamonem i anyżem, z ryżem i surówką do wyboru

Pojedyncze miseczki:

22.99

Wołowina w sosie ostrygowym (510g)

danie główne

- wieprzowina

12.99

- wołowina

14.99

22.99

wołowina 100g z plastrami bambusa, grzybami Mu, cebulą i sosem ostrygowym,
z ryżem i surówką do wyboru

Wołowina w tajskim curry (520g)
ryż

- ryż 150g

22.99

wołowina 80g z papryką, groszkiem cukrowym, pędami bambusa w sosie
kokosowym z curry do wyboru z: zielonym, żółtym lub czerwonym,
podawana z ryżem i surówką do wyboru

6.99

Wołowina z czarnym pieprzem (470g)
Wieprzowina w kuminie (510g)

19.99

wieprzowina 100g z ogórkiem marynowanym na ostro,
kuminem, plastrami bambusa, grzybami Mu w sosie Hoisin,
z ryżem i surówką do wyboru

Wieprzowina Yuxian (500g)

19.99

wieprzowina 100g, z grzybami Mu, papryką, bambusem
z sosem Yuxian, z ryżem i surówką do wyboru

warzywa

22.99

marynowana wołowina 100g z siekanym czarnym pieprzem, cebulą i porem
z ryżem i surówką do wyboru

- surówka 120g 6.99

Wołowina w sosie Lao Gan Ma (500g)

- brokuły z czosnkiem 180g 9.99
- warzywa po azjatycku 120g 6.99

22.99

wołowina 100g z papryką, czarną fasolą, marchewką i czosnkiem,
z ryżem i surówką do wyboru

- bakłażan z pomidorem 180g 9.99
- łodygi lotosu 120g 6.99
Wybierz:

Ryż 150g: Jaśminowy, Curry, Kantoński
Surówka 120g: Surówka z białej kapusty, pikantny ogórek

Wybierz:

Ryż 150g: Jaśminowy, Curry, Kantoński
Surówka 120g: Surówka z białej kapusty, pikantny ogórek

Wieprzowina Yuxian

Wołowina w sosie ostrygowym

Makarony

DLA DZIECI

Makaron sojowy z warzywami (330g)

14.99

makaron sojowy smażony w sosie ostrygowym, z marchewką, porem,
kiełkami fasoli mung i grzybami Mu

Kurczak z ananasem (120g)

14.99

panierowane kawałki kurczaka 70g z ananasem w słodkim sosie tamaryndowym
+ ryż jaśminowy lub po kantońsku 120g + soczek pomarańczowy lub jabłkowy 200 ml

Makaron sojowy z wołowiną (350g)

16.99

makaron sojowy smażony w sosie ostrygowym z wołowiną 60g, marchewką,
porem, kiełkami fasoli mung i grzybami Mu

Makaron wonton z kurczakiem i curry (340g)

Kurczak na chrupiąco (120g)

14.99

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

14.99

chiński makaron pszenny w sosie curry, smażony z kurczakiem 80g, porem,
marchewką i kiełkami fasoli mung, do wyboru z curry żółtym, czerwonym
lub zielonym

Makaron wonton z kaczką (350g)

DESERY
16.99

Lassi z mango lub liczi (400 ml)

chiński makaron pszenny w sosie Hoisin, smażony z kaczką 80g, porem,
marchewką, kiełkami fasoli mung i olejem sezamowym

9.99

koktajl na bazie owoców i jogurtu z kardamonem

Makaron Phad Thai (300g)

17.99

smażony makaron ryżowy z krewetkami tygrysimi 40g, czerwoną cebulą, kiełkami
fasoli mung, w lekko pikantnym sosie tamaryndowym, posypany kruszonymi
orzeszkami ziemnymi, szczypiorkiem, smażonym tofu i ćwiartką limonki

Słodkie kuleczki Zhimaqiu w sezamie (80g)

9.99

Słodkie kuleczki w cieście sezamowym podawane na ciepło z sosem toffi

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

9.99

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

Smażone lody (100g)

9.99

Lody waniliowe smażone w cieście kokosowym, podawane z sosem toffi

Makaron tajski Phad Thai

Słodkie kuleczki Zhimaqiu w sezamie

N a poje gorĄce
Herbata liściasta (300 ml)

Napoje zimne
7.99

zielona lub jaśminowa

Herbata czarna (300 ml)
klasyczna, lub o wybranym smaku
Espresso (35 ml)

Soki 100% (0,3l / 0,5l)

8.99 / 9.99

mangostan lub guawa

7.99

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

Sex on the beach

5.99

gazowana lub niegazowana

Kawa z mlekiem (190 ml)

8.99

6.99 / 7.99

Cappuccino (200 ml)

8.99

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

Latte Macchiato (250 ml)

9.99

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

6.99

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

Lynchburg lemonade

Tequila sunrise
6.99 / 7.99

18.99

16.99

Tequila Sierra Silver,
sok pomarańczowy, grenadyna

16.99

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

Wino chińskie liczi

8.99 / 34.99

strefa zero

Shanghai

Żywiec 0,0% (0,33l)

8.99

Warka Radler 0,0% (0,5l)

8.99

(100ml / 500ml)

Morela Japońska

8.99 / 34.99

(100ml / 500ml)

Olaria Branco/Tinto

SHOTY
Kamikaze blue (4 x 40 ml)

Piwo
Żywiec Lager (0,3l / 0,5l)

7.99 / 8.99

Czerwony banan (40 ml)

Żywiec Białe (0,5l)
15.99 / 54.99

(100ml / 750ml)
półsłodkie białe

(100ml / 750ml)
wytrawne czerwone

Campari (40ml)

9.99

Jägermeister (40ml)

9.99

Whisky / Whiskey
Ballantine’s Finest (40 ml / 500 ml)

12.99 / 129.99

Johnnie Walker Red (40 ml / 500 ml)

12.99 / 129.99

Jack Daniel’s (40 ml / 500 ml)

14.99 / 149.99

Jack Daniel’s Honey (40 ml / 500 ml)

14.99 / 149.99

Jack Daniel’s Single Barrel (40 ml)

24.99

Glenfiddich 12YO (40 ml)

24.99

RUM / GIN / VERMOUTH
Bacardi Carta Blanca Rum (40 ml)
4.99

9.99

Malibu (40 ml)

12.99

Seagram’s Gin (40 ml)

9.99

Pigwa-jabłko (40 ml )

Chianti Classico
Villa Campobello

12.99

Soplica Wiśniowa, sok bananowy

(100ml / 500ml)
białe, wytrawne, Chile

Kressmann
Grande Reserve

6.99 / 69.99

16.99

Wyborowa, Blue Curaçao,
sok z cytryny

12.99 / 45.99

Soplica Wiśniowa (40ml / 500ml)

16.99

Bacardi Carta Blanca, limonka, Pepsi

7.99 / 29.99

(100ml / 500ml)
wytrawne białe/czerwone

Las Montañas
Chardonnay
/ Cabernet Sauvignon

3 smaki do wyboru:
- cytryna
- grejpfrut z pomarańczą
- jabłko z miętą

6.99 / 69.99

14.99

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

Cuba libre

Soplica Pigwowa (40ml / 500ml)

Baileys Irish Cream (40ml)

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

Green line
8.99 / 34.99

6.99 / 69.99

24.99

cytrynowa lub zielona herbata

Wino śliwkowe
chińskie (100ml / 500ml)

Soplica Malinowa (40ml / 500ml)

Soplica Orzech Laskowy (40ml / 500ml) 6.99 / 69.99
19.99

Żubrówka Biała, Bols Peach, sok
pomarańczowy, sok żurawinowy

7.99

WINo

18.99

6.99 / 7.99

Americano (150 ml)

Lipton Ice Tea (0,3l / 0,5l)

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

6.99

Woda mineralna but. (0,3l)

LIKIERY / NALEWKI

DRINKI

16.99 / 54.99

Heineken (0,5l)

12.99

Desperados (0,4l)

12.99

Dziki Sad Jabłkowy (0,4l)

10.99

Warka Radler 2% (0,5l)

Martini Bianco (100 ml)

Soplica Pigwowa, sok jabłkowy

Wściekły Pies (40 ml)

5.99

Żubrówka Biała, sok malinowy,
tabasco

TEQUILA

8.99

malina z cytrusami

Sierra Silver (40 ml)

12.99
13.99

Tsing Tao (0,33l)

8.99

Sierra Reposado (40 ml)

Singha (0,33l)

8.99

BRANDY / KONIAK

9.99

4.99

Metaxa ***** (40 ml)

14.99

Hennessy VS (40 ml)

19.99

12.99

WÓDKI CZYSTE I SMAKOWE
Wyborowa (40 ml / 500 ml)

7.99 / 79.99

Absolut (40 ml / 500 ml)

8.99 / 99.99

Żubrówka Biała (40 ml / 500 ml)

6.99 / 69.99

Żubrówka (40 ml / 500 ml)

7.99 / 79.99

Żołądkowa Gorzka (40 ml / 500 ml)

7.99 / 79.99
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