725 100 308
Prażynki krewetkowe WOOK
do każdego zamówienia

KURCZAK

W zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty.

Kurczak na chrupiąco 420g

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

Kurczak słodko-kwaśny 530g

HIT

panierowane kawałki kurczaka 100g z ananasem i sosem słodko-kwaśnym

Kurczak z orzechami nerkowca 460g

HIT

kawałki kurczaka 100g w pikantnym sosie Hoi Sin, smażone z orzechami nerkowca

Panierowany kurczak w sosie słodko-pikantnym 440g
panierowane kawałki kurczaka 140g polane sosem słodko-pikantnym

HIT

18.99
19.99
20.99
19.99

Kurczak po seczuańsku 500g

19.99

Zintoo z kurczaka 420g

27.99

kawałki kurczaka 100g smażone ze świeżym ogórkiem, papryką, orzeszkami ziemnymi i sosem chili
mięso drobiowe 150g marynowane w orientalnych przyprawach, smażone z warzywami,
doprawione aromatycznym imbirem i sosem Hoi Sin

Wieprzowina

W zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty.

Wieprzowina na ostro po seczuańsku 500g

19.99

Zintoo z wieprzowiny 420g

27.99

wieprzowina 100g z grzybami Mun, pędami bambusa, czosnkiem i świeżym imbirem
mięso wieprzowe 150g, marynowane w orientalnych przyprawach, smażone z warzywami,
doprawione aromatycznym imbirem i sosem Hoi Sin

ł
Wolowina

W zestawie z ryżem jaśminowym i surówką z białej kapusty.

Wołowina w sosie ostrygowym 500g

wołowina 100g z kawałkami bambusa, grzybami Mun, cebulą i delikatnym sosem ostrygowym

Wołowina na ostro po seczuańsku 500g

HIT

wołowina 100g smażona z bambusem, grzybami Mun, cebulą i papryką w sosie ostrym

Makarony

22.99
23.99

Makaron sojowy z warzywami 280g

12.99

Makaron sojowy z krewetkami 280g

13.99

makaron sojowy smażony z porem, marchewką, kiełkami fasoli mung i grzybami Mun
makaron sojowy smażony z warzywami i krewetkami koktajlowymi 40g

Makaron Won Ton z kurczakiem i curry 280g

14.99

HIT

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

Makaron sojowy z wołowiną 280g

16.99

Makaron tajski Pad Thai 260g

21.99

makaron sojowy smażony z warzywami, z dodatkiem wołowiny 60g
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
DOMÓW: sztućce 1.00; pałeczki 2.00

/wookolsztyn

Olsztyn, ul. Staromiejska 15
danie bezmięsne

danie pikantne

Wszystkie ceny zostały podane w PLN i zawierają podatek VAT
Wykaz składników i alergenów dostępny na www.wook.pl

PrzeKĄski

Pierożki Gyoza 7 szt.

10.99

Złociste Kalmary 120g

11.99

Sakiewki Ha Cao 4 szt.

13.99

Szczypce kraba Qianzi 120g

11.99

Krewetki na chrupiąco 80g

11.99

Spring rolls z warzywami 6 szt.

11.99

Wook Party 470g

33.99

chrupiące pierożki z ciasta Wonton z łagodnym farszem warzywnym, sos do wyboru
delikatne mięso z kalmara w złocistej panierce 100g, podawane na świeżej kapuście pekińskiej, sos do wyboru
sakiewki przygotowywane na parze w cieście ha cao z farszem krewetkowym, sos do wyboru
mięso z kraba w panierce 100g, podawane na kapuście pekińskiej, sos do wyboru
krewetki w złocistej panierce 60g, podawane na świeżej kapuście pekińskiej, sos do wyboru
roladki z warzywami i grzybami Mun w chrupiącym cieście, sos do wyboru
zestaw azjatyckich przekąsek: szczypce kraba Qianzi, sakiewki z krewetkami, pierożki Gyoza, złociste kalmary,
spring rolls z warzywami, krewetki królewskie, sos do wyboru IDEALNA PORCJA DLA 2 OSÓB
SOS DO WYBORU: sos słodko-kwaśny, sos sojowo-czosnkowy

Zupy

Zupa Tom-yum Koong 200 ml

14.99

Zupa pikantno-kwaśna 200 ml

9.99

pikantna zupa tajska na bazie mleka kokosowego, limonki i aromatycznej trawy cytrynowej,
z dodatkiem krewetek tygrysich, świeżej papryki i pieczarek
ostro-kwaśna zupa z mięsem drobiowym, pędami bambusa, grzybami Mun, jajkiem,
doprawiona tradycyjnymi chińskimi przyprawami

ZABAWA SMAKIEM

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

Kurczak na chrupiąco 130g

10.99

Kurczak po seczuańsku 180g

11.99

Kurczak słodko-kwaśny 200g

11.99

Kurczak z orzechami nerkowca 180g

11.99

Panierowany kurczak w sosie słodko-pikantnym 130g

11.99

Wołowina w sosie ostrygowym 180g

14.99

Wołowina na ostro po seczuańsku 180g

14.99

ﬁlet drobiowy w chrupiącej panierce 110g cięty na paski, na świeżej kapuście pekińskiej i marchwi,
podawany z sosem słodko-kwaśnym
kawałki kurczaka 80g smażone ze świeżym ogórkiem, papryką, orzeszkami ziemnymi i sosem chili
panierowane kawałki kurczaka 80g, z ananasem i sosem słodko-kwaśnym
kawałki kurczaka 80g, w pikantnym sosie Hoi Sin, smażone z orzechami nerkowca
panierowane kawałki kurczaka 100g, polane sosem słodko-pikantnym

wołowina 80g, z kawałkami bambusa, grzybami Mun, cebulą i sosem ostrygowym
wołowina 80g, smażona z bambusem, grzybami Mun, cebulą i papryką w ostrym sosie

DODATKI

Surówka z białej kapusty 120g / Ryż jaśminowy 150g

5.99

Desery

Słodkie kuleczki Zhimaqiu w sezamie 80g

12.99

słodkie kuleczki w cieście sezamowym

NAPOJE

Pepsi, Mirinda, 7UP 0,5l

Zamów na

4.99

lub

725 100 308

