MENU DEGUSTACYJNE/ TASTING MENU
SET 1:

SET 2:
55zł

SET 3:
65zł

85zł

DIM SUM:

DIM SUM:

DIM SUM:

Pierożki ha cao z tofu i warzywami
Tofu ha cao dumplings with vegetables

Pierożki ha cao z krewetkami
Shrimp ha cao dumplings

Pierożki ha cao z krewetkami i przegrzebkami
Shrimp ha cao dumplings with scallop

Pierożki ha cao ze szpinakiem i warzywami
Spinach ha cao dumplings with vegetables

Pierożki xiu mai z wieprzowiną
Pork xiu mai dumplings

Pierożki xiu mai z krewetkami
Shrimp xiu mai dumplings

Sajgonki z warzywami
Fried spring rolls with vegetables

Smażone pierożki won ton z krewetkami
Deep fried shrimps won ton

Smażone sajgonki z kaczką
Fried spring Rolls with duck

Smażone sakiewki z warzywami
Deep fried crispy taro with vegetables

Smażone sakiewki z kurczakiem
Deep fried crispy taro with chicken

Smażone sakiewki z owocami morza
Deep fried crispy taro with seafood

ZUPA/ SOUP:

ZUPA/ SOUP:

ZUPA/ SOUP:

Wegetariańska zupa z tofu i grzybami
Vegetarian tofu soup with mushrooms

Ostro-kwaśna zupa z kurczakiem i krewetkami
Hot and sour sichuan soup with chicken and shrimps

Bulion z szynki Yunnan z krewetkowymi pierożkami won ton
Shrimps won ton in Yunnan flavored soup

DANIE GŁÓWNE/ MAIN COURSE:

DANIE GŁÓWNE/ MAIN COURSE:

DANIE GŁÓWNE/ MAIN COURSE:

Duszone brokuły w jasnym sosie
Braised broccoli with light sauce

Kurczak smażony z orzechami miłorzębu
Stir-fried chicken with gingko nuts

Polędwica wołowa w sosie z czarnego pieprzu
Beef tenderloin in back pepper

Smażone tofu z warzywami i grzybami
Fried tofu with vegetables and mushrooms

Pieczona kaczka z piklowanymi warzywami
Roast duck with pickled vegetables

Kaczka po pekińsku zawinięta w chińskie naleśniki
Pekin duck in chinese pancakes rolls

Smażony makaron jajeczny z tofu i warzywami
Fried egg noodles with tofu and vegetables

Ryż smażony z wołowiną
Fried rice with beef

Owoce morza smażone w sosie XO
Fried seafoods in XO sauce

DESER/ DESSERT:

DESER/ DESSERT:

DESER/ DESSERT:

Świeże owoce tropikalne z syropem z agawy
Fresh tropical fruits with agave syrup

Gałka lodów waniliowych z owocami lychee
Scoop of vanilla ice cream with lychee fruits

Mango pudding
Mango pudding

NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS

KOKTAJLE BEZALKOHOLOWE / NON-ALKOHOLIC COCTAILS
Jin Mao Tower

Sok ze świeżych pomarańczy
Fresh squeezed orange juice

200 ml

10 zł

Sok pomarańczowy
Orange juice

200 ml

6 zł

Sok z marakui
Passion fruit juice

200 ml

7 zł

Woda niegazowana/gazowana
Still/sparkling water

330 ml

6 zł

Woda niegazowana/gazowana
Still/sparkling water

700 ml

Cola, cola zero, fanta, sprite, tonic

250 ml

250 ml 12 zł
Pitahaya, sok ze świeżych pomarańczy, sok z cytryny
Pitahaya, orange squeezed juice, lemon juice
Virgin Orient Mohito
200 ml 14 zł
Limonka, mięta, puree z marakui, woda gazowana
Lime, mint, passion fruit puree, sparkling water

KOKTAJLE ALKOHOLOWE / COCTAILS

12 zł
Exotic Dream
6 zł

150 ml

8 zł

Espresso

25 ml

7 zł

Podwójne espresso Double espresso

50 ml

14 zł

Latte Macchiato

250 ml

10 zł

Caffe latte

300 ml

10 zł

Cappuccino

200 ml

9 zł

Dzbanek herbaty: zielona, czerwona, jaśminowa
green, red, jasmine
biała, oolong, chryzantemowa
white, oolong, chrysanthemum

350 ml

10 zł

Napar z chryzantem
Chrysanthemum brew

20 zł

250 ml

18 zł

Shanghai Express

NAPOJE GORĄCE / HOT BEVERAGES
Kawa Coffee

250 ml
Wódka, likier z marakui, sok pomarańczowy, syrop kokosowy, blue curacao
Vodka, passion fruit liqueur, orange juice, coconut syrup, blue curacao

350 ml
350 ml

14 zł
14 zł

Likier litchi, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy
Litchi liqueur, peach liqueur, orange juice

PIWO/ BEERS
Lucky Buddha – alk. 4,8 %

330 ml

14 zł

Żywiec – alk. 5,6 %

500 ml

10 zł

Żywiec bezalkoholowy – alk. <0,5%

330 ml

7 zł

