MENU
ORIENTALNE STARTERY/ STARTERS:
Pierożki won ton z kaczką/ kolendra
Won ton dumplings with duck/ coriander

34 zł

Tuńczyk/ ponzu/ espuma sojowa/ sałatka z wakame
Tuna/ ponzu gel/ soya foam/ wakame salad

46 zł

Bułeczki Bao / kaczka / kimchi z ananasem( 3 szt)
Bao bans / duck / kimchi with pienapple (3 pieces)

36 zł

Tatar wołowy w stylu orientalnym/ sos hoi sin/ imbir/ majonez z miso / frytki
Asian style beef tartare/ hoi sin sauce / French fries / miso mayonnaise

42 zł

ORIENTALNE ZUPY / SOUPS:
Tom Yum Goong / krewetki / grzyby/ makaron sojowy
Tom Yum Goong / prawns/mushrooms/soya noddles

29 zł

Tom Kha Khai/ mleko kokosowe/ kurczak/ kolendra/ makaron sojowy
Tom kha khai/ coconut milk/ chicken/ coriander/ soya noddles

24 zł

Zupa dnia
Soup of the day

22 zł

22 zł

Serwis nie jest doliczany do rachunku / Service charge is not included
Przy rezerwacjach powyżej 6 osób doliczany jest serwis 10%
Reservations over 6 persons are charged with 10 % service

ORIENTALNE DANIA GŁÓWNE/ MAIN COURSES:

Zielone curry/ ananas / bazylia/ ryż jaśminowy
Green curry/ pineapple/ basil/ jasmine rice
- z kurczakiem / with chicken
- z krewetkami / with prawns

42 zł
48 zł

Żółte curry/ banan/ bazylia/ orzechy/ ryż jaśminowy
Yellow curry/ banana/ basil/ nuts/ jasmine rice
- z sandaczem / with perch-pike
- z warzywami / with vegetables

46 zł
42 zł

Makaron chow mein / zielone warzywa / sos ostrygowy / zioła
Chow mein noodle / green vegetables/ oyster sauce/ herbs
- z kurczakiem / with chicken
- z krewetkami / with prawns
- z wołowiną / with beef

44 zł
48 zł
48 zł

Kurczak w sosie słodko - kwaśnym/ papryka/ ryż jaśminowy
Chicken in sweet and sour sauce/ pepper/ jasmine rice

42 zł

Duck stew/ pierś kaczki/ papryka/ sos ostrygowy/ grzyby/ ryż jaśminowy
Duck stew/pepper / oyster sauce/ mushrooms/ jasmine rice

Serwis nie jest doliczany do rachunku / Service charge is not included
Przy rezerwacjach powyżej 6 osób doliczany jest serwis 10%
Reservations over 6 persons are charged with 10 % service

46 zł

Z DOJRZEWALNI AUTENTYKA / FROM AUTENTYK MATURING MEAT
Stek z polędwicy wołowej (180g)/ frytki z parmezanem i truflą/ sałata/
sos z sera pleśniowego z zielonym pieprzem
Tenderloin steak/French fries with parmesan and truffle/ salad/
blue cheese sauce with green pepper

99 zł

Sezonowany antrykot (200gr)/ frytki z parmezanem i truflą/ sałata
sos z sera pleśniowego z zielonym pieprzem
Rib eye steak/ French fries with parmesan and truffle/ salad/
blue cheese sauce with green pepper

92 zł

* każde kolejne 50gr mięsa 25zł/ 25zł for every extra 50 gram of meat

DESERY/ DESSERTS:
Marakuja/ biała czekolada/ crunch czekoladowy
Passion fruit/ white chocolate/ chocolate crunch

25 zł

Deser dnia / dessert of the day

22 zł

Serwis nie jest doliczany do rachunku / Service charge is not included
Przy rezerwacjach powyżej 6 osób doliczany jest serwis 10%

Reservations over 6 persons are charged with 10 % service

