Polední nabídka
9.1. - 13.1.2023
Pondělí
330ml Tom Yum Kai (2,4,6) 49,200ml Tom Yum Kai (2,4,6) 29,1) Mravenci lezou na strom - sečuánské skleněné nudle na woku s mletým masem, rýžovým vínem,
zázvorem a jarní cibulkou (1,2,4,6,12) 159,2) Smažená rýže s korejským kimchi a zeleninou (1,3,6) 149,3) Penang curry s hovězím masem, bambusem, pak choi a jasmínovou rýží (1,2,4,6) 169,4) California Sushi Set 8ks – Losos, mango (4,6,11) 169,Výhodný obědový set: Tom Yum Kai, Mravenci lezou na strom- sečuánské skleněné nudle na woku s
mletým masem, rýžovým vínem, zázvorem a jarní cibulkou,
dezert (1,2,4,6,7,11) 179,-

Úterý
330ml Indická polévka z červené čočky (4,6) 49,200ml Indická polévka z červené čočky (4,6) 29,1) Pad Thai – tradiční thajské rýžové nudle s kuřecím masem, tamarindovou omáčkou, arašídy a mungo
klíčky (1,2,3,4,5,6) 149,2) Coconut Noodles „ Mee Kati“ – vepřové mleté maso, kokosová omáčka, sojové výhonky, asijské
bylinky, smažená cibulka (1,2,4,6) 159,3) Vepřový bůček v omáčce Moo Yang se zeleninou, kešu ořechy a jasmínovou rýží (1,2,4,6,8) 149,4) Maki Sushi Set 12ks – losos, okurka, avokádo (4,6,11) 169,Výhodný obědový set: Indická polévka z červené čočky, Pad Thai – tradiční thajské rýžové nudle s
kuřecím masem, tamarindovou omáčkou, arašídy a mungo klíčky,
dezert (1,2,3,4,5,6,7,11) 179,-

Středa
330ml Krém z pečeného česneku (1,6,11) 49,200ml Krém z pečeného česneku (1,6,11) 29,1) Kantonské Kung Pao s kuřecím masem, sušenou chilli papričkou, arašídy a jasmínovou rýží
(1,2,4,5,6) 149,2) Rýžové nudle s hovězím masem, zeleninou a sriracha omáčkou (1,2,4,6) 159,3) Žluté curry s vepřovým masem, kukuřicí, mrkví a jasmínovou rýží (1,2,4,6) 159,4) Spicy Salmon Maki 8ks – Rolka s okurkou a nakládanou žlutou ředkví se sashimi lososem (3,4,11) 179,Výhodný obědový set: Krém z pečeného česneku, Kantonské Kung Pao s kuřecím masem, sušenou chilli
papričkou, arašídy a jasmínovou rýží, dezert (1,2,4,6,7,11) 179,-

Čtvrtek
330ml Hovězí polévka s rýžovými nudlemi (1,2,4,6) 49,200ml Hovězí polévka s rýžovými nudlemi (1,2,4,6) 29,1) Korejský bibimbap – miska rýže s mletým masem, volským okem, shitake houbami, klíčky a zeleninou
(1,2,4,6,11) 149,2) Udon nudle s kuřecím masem, zeleninou a teriyaki omáčkou (1,2,4,6,11) 159,3) Červené curry s hovězím masem, ananasem a jasmínovou rýží (1,2,4,6) 169,4) Miura sushi 8ks- restovaný losos s togarashi, avokádo, římský salát a majonéza (3,4,6,11) 169,Výhodný obědový set: Hovězí polévka s rýžovými nudlemi, Korejský bibimbap – miska rýže s mletým masem,
volským okem, shitake houbami, klíčky a zeleninou, dezert (1,2,4,6,7,11) 179,-

Pátek
330ml Curry polévka s mletým masem (1,2,4,6) 49,200ml Curry polévka s mletým masem (1,2,4,6) 29,1) Mamuang s vepřovým bůčkem s pak choi, zeleninou, kešu ořechy a jasmínovou rýží (1,2,4,6,8) 149,2) Mee Goreng – restované rýžové nudle se sambalem, hovězím masem, zeleninou a mungo klíčky
(1,2,3,4,6) 169,3) Balijské kuře s citrónovou trávou, zázvorem a jasmínovou rýží (1,2,4,6) 159,4) Sushi Maki Set 12ks – losos, okurka, mango (4,6,11) 169,Výhodný obědový set: Curry polévka s mletým masem, Mamuang s vepřovým bůčkem s pak choi,
zeleninou, kešu ořechy a jasmínovou rýží, desert (1,2,4,6,8) 179,-

