VÍKENDOVÉ MENU
Wok & Sushi

Polévky a Předkrmy
Tom Kha Kai

Pad Thai Kai

jemná thajská kokosová polévka s
kuřecím masem (2,4,6)

69 Kč

Chicken Satay 3ks

Kuřecí Satay s arašídovou omáčkou
(2,4,5,6)

Pad Mi Moo

139 Kč

Oáza koule 2ks

smažené krevetový koule v pšeničném papíru,
sladká chilli omáčka (1,2,3,4,6)

Shrimp chips
krevetové krekry s domácím chilli
džemem (2,4,6)

tradiční thajské rýžové nudle s kuřecím
masem, tamarindem a arašídy (2,3,4,5,6)

pšeničné nudle s vepřovým masem, pak
choi, červeným zelím a ústřičnou
omáčkou (1,2,4,6)

119 Kč Guangzhou Kung Pao
69 Kč

Sriracha bao

kantonské kung pao s kuřecím masem,
chilli, arašídy a jasmínovou rýží
(2,4,5,6)

Cheesy Ebi Tempura

napařovaný knedlíček plněný
trhaným masem, sriracha majonézou
a nakládanou okurkou (1,2,4,6,7)

Muang Bao
tchajwanský napařovaný knedlíček
plněný vepřovým bůčkem, jarní cibulkou a
nakládanými hořčičnými semínky
(1,2,4,6,7)

99 Kč

99 Kč

249 Kč

Pečená hovězí žebra v silné aromatické omáčce s
praženým zázvorem a jasmínovou rýží (1,2,4,6)

249 Kč

Oasis Pork Ribs

Marinovaná vepřová žebra v sambalu ,nakládaná
okurka a cibule, domácí kimchi, asijský coleslaw,
indické chapati (1,2,4,6)

219 Kč

Char Siu Wings

Hongkongská pečená kuřecí křidélka s hoisin omáčkou a
salátem ze soba nudlí s pečenými paprikami (1,2,4,6,11)

Penang curry beef cheeks
Hovězí líčka v domácí penang curry,
arašídový griliáš, jasmínová rýže
(1,2,4,5,6)

California Maki 8ks
Rolka s tyčinkami Surimi, avokádem,
okurkou, krémovým sýrem a kaviárem
Tobiko (2,3,4,6,7)

189 Kč

199 Kč

259 Kč

269 Kč

Vege sushi 8ks

Speciality
Javanes Ribs

Rolka s krevetovou tempurou, sýrem
Filadelfia, chedarem a okurkou
(1,2,3,7,11) 8ks

189 Kč

249 Kč

Vege sushi rolka s avokádem, mangem,
nachos, okurkou, sýrem Filadelfia a
jahodou (6,7,11)

259 Kč

Crispy Salmon Roll
Sushi rolka s lososem, okurkou, avokádem a
lososovo-mangovým tatarákem (2,3,4,6,7)

269 Kč

DEZERT
Sticky Toffee Puding
Domácí datlový řez s karamelovou
omáčkou a jogurtem (1,7)

89 Kč

Mango sticky rice
Smažená rýžová kulička plněná mangem
s mangovým krémem (1,7)

Rozvoz jídel po Žďáře n/Sázavou a okolí
Tel. 792 754 047

89 Kč

