DIM SUM
1. Pierożki ha cao z krewetkami
Shrimp hacao dumplings

4 szt 150g

20 zł

2. Pierożki z krewetkami, szpinakiem i czosnkiem

4 szt 150g

20 zł

3 szt 150 g

15

4 szt 150g

20 zł

Shrimp dumplings with spinach and garlic
3. Pierożki wieprzowe wypełnione rosołem
Pork dumplings with broth

4. Pierożki xiu mai z krewetkami
 Xiu mai shrimp

zł

zł

5. Smażone roladki z krewetkami, kukurydzą i kasztanami wodnymi
Deep fried minced shrimp with corn and water chestnut rolls

2 szt 150 g

23

6. Smażone kuleczki z owocami morza

3 szt 150g

23 zł

7. Smażone sajgonki z warzywami
Deep fried spring rolls with vegetables

3 szt 150g

15 zł

8. Smażone sajgonki z kaczką
Deep fried spring rolls with duck

3 szt 150g

18 zł

Seafood balls

ZUPY / SOUPS
9. Ostro-kwaśna zupa po seczuańsku z kurczakiem lub krewetkami,
tofu, bambusem oraz grzybami shitake i mun
Hot and sour soup in Sichuan style with chicken/shrimp, tofu, bamboo,
shitake and black fungus

200 ml

20 zł / 22 zł

SPECJALNOŚĆ SZEFA
10. Chrupiąca Kaczka w stylu hongkońskim Hongkong style crispy duck 

320 g  48 zł

Plastry delikatnej kaczki w chrupiącej panierce podawane z chińskimi naleśnikami, świeżym
ogórkiem, szczypiorkiem i domowym sosem hoi sin
Slices of delicate duck in crispy batter served with Chinese pancakes, fresh cucumber, chives and
homemade hoi sin sauce

Dania główne są podawane z ryżem jaśminowym gotowanym lub smażonym
Main dishes are served with jasmine rice cooked or fried

11. Smażona kaczka z warzywami
Fried duck with vegetables

300g 48 zł

DANIA Z WOŁOWINY / BEEF DISHES
12. Polędwica wołowa w czarnym pieprzu

350g

52 zł

350g

52 zł

14. Polędwica wołowa w sosie mongolskim
Stir-fried tenderloin beef in mongolian sauce

350g

52 zł

15. Rozdrobniona polędwica wołowa smażona w sosie imbirowym z chili

350g  52 zł

Stir-fried marinated beef with black pepper
13. Polędwica wołowa w seczuańskim sosie chili
Stir-fried tenderloin beef in sichuan chilli sauce

Stir fried beef shredded in chilli ginger sauce

DANIA Z KURCZAKA / CHICKEN DISHES
16. Kurczak w miodowym sosie z sezamem i orzechami włoskimi
350 g
podawany z piklowanymi warzywami i smażoną fasolą
Sesame chicken in honey sauce served with pickled vegetables and fried long bean

35 zł

350g

35 zł

17. Kurczak w szanghajskim sosie chilli
Stir-fried chicken in shanghai chilli sauce
18. Kurczak smażony z orzechami nerkowca w seczuańskim sosie chilli
Stir-fried chicken with cashew nuts in sichuan chilli sauce

350g 38 zł

19. Kurczak smażony z kasztanami wodnymi, orzechami

350g

38 zł

250g

35 zł

nerkowca i grzybami shitake

Stir-fried chicken with water chestnuts, cashew nut and shitake

20. Kurczak z papryką pepperoni, suszonym chilli, orzechami ziemnymi
i smażonymi warzywami w sosie kung pao

Fried chicken with pepperoni, dry chilli, nuts and fried vegetables with kung pao sauce

DANIA WEGAŃSKIE / VEGAN DISHES
21. Szparagi, orientalne grzyby, kapusta pak choy smażone z sosem
sojowo-czosnkowym
Asparagus, muchroom, pak choy, carrot in garlic soya sauce

350 g

38 zł

MAKARONY / NOODLES
22. Makaron chow main z wieprzowiną, krewetkami, grzybami shitake
i kiełkami, podawany z piklowanymi warzywami na ostro
Shanghai style stir-fried chow main noodle with roasted pork and shrimp
with shitake and bean sprout served with spicy pickled vegetables

350g 42 zł

23. Makaron udon smażony z krewetkami, kalmarami, paluszkiem
350g 42 zł
krabowym w żółtym curry, grzybami shitake, podawany z piklowanymi warzywami na ostro
Stir-fried udon noodle with shrimps, squid, crabstick in yellow curry sauce, shitake
served with spicy pickled vegetable

RYŻ SMAŻONY W CHIŃSKIM STYLU / CHINESE FRIED RICE
24. Ryż smażony z kaczką, grzybami shitake, podawany z piklowanymi
warzywami na ostro
Fried rice with duck, shitake and served with spicy pickled vegetables

350g 38 zł

MENU DLA DZIECI / KIDS MENU
25. Smażony ryż z kurczakiem, jajkiem i warzywami
Fried rice with chicken and vegetables

200g 18 zł

