Od wtorku do piątku - lunch
w godzinach 12:00 – 16:00
Codziennie inna oferta – sprawdzaj
facebook.com/RestauracjaPakChoi
20zł

Soup with Chicken and Soya Noodles
Zupa z pędami bambusa i wołowiną
14zł
Soup with bamboo shoots and beef
Zupa z kawałkami kurczaka i pędami bambusa
14zł
Soup with pieces of chicken and bamboo shoots
Nasza specjalność / Our speciality :
Zupa z chińskimi grzybami
14zł
Soup with Chinese mushrooms
Wok klasyczny: sam komponujesz i określasz ostrość Zupa Tajska z kurczakiem
22zł
dania - mięsa (wołowina, wieprzowina, kurczak), ryby, Thai soup with chicken
owoce morza (krewetki, kalmary) oraz wszystkie
Zupa Tajska z krewetkami
24zł
dostępne warzywa i makarony
80zł
Thai soup with shrimps
Classic Wok: you compose on your own and specify
Rosół z pierożkami Won Ton
18zł
how spicy your dish is - meat (beef, pork, chicken), fish, Chicken soup with Won Ton dumplings
seafood (shrimps, squids) and all available vegetables
Dania z drobiu / Poultry dishes:
and pastas
Kurczak gong bao z orzeszkami
36zł
Wok wegetariański – odmiana woka klasycznego
Gong bao chicken with nuts
złożona z wszystkich dostępnych warzyw i makaronów Kurczak po syczuańsku
36zł
50zł
Sichuan chicken
Vegetarian Wok - a variation of classic wok consisting Kurczak w sosie hoi sin z warzywami
36zł
of all available vegetables and pastas
Chicken in hoi sin sauce with vegetables
Kurczak w sosie teriyaki
36zł
Chicken in teriyaki sauce
Przystawki / Starters:
Kurczak w tempurze z sosem pomarańczowym i słodkoOgórek słodko-kwaśny
14zł
kwaśnym
36zł
Sweet and sour sauce cucumber
Chicken in tempura with orange sauce and sweet and
Ogórek pikantno-kwaśny
14zł
sour sauce
Spicy-sour cucumber
Makaron z kurczakiem i warzywami
36zł
Springroll's z warzywami
18zł
Pasta with chicken and vegetables
Spring rolls with vegetables
Kaczka na chrupko z sosem hoi-sin i pomarańczowym
Pikantne mięso wołowe po syczuańsku
26zł
56zł
Spicy beef prepared in a Sichuan style
Crispy duck with hoi-sin sauce and orange sauce
Chińskie pierożki z mięsem wieprzowym
20zł
Kaczka na chrupko na podkładzie syczuańskim
Chinese dumplings filled with pork meat
46zł
Chińskie pierożki z warzywami
20zł
Crispy duck on Sichuan base
Chinese dumplings with vegetables
Kaczka po pekińsku (dostępna na zamówienie – min
24h wcześniej)
160zł
Sałaty / Salads:
Peking duck (on request – min 24h early)
Sałata z krewetkami, ogórkiem, mango i sosem
limonkowym
34zł

Dania z wieprzowiny / Pork dishes:
Zupy / Soups:
Bulion pikantno-kwaśny po Pekińsku
16zł
Spicy-sour broth prepared in a Pekinese style
Zupa z kurczakiem i makaronem sojowym 12zł

Wieprzowina po syczuańsku
Pork prepared in a Sichuan style
Wieprzowina z warzywami
Pork with vegetables

37zł
37zł

Wieprzowina goo-loo
37zł
Goo-loo pork
Polędwiczki wieprzowe na maśle z czosnkiem
47zł
Pork loins on butter with garlic

Dania z wołowiny / Beef dishes:
Wołowina po syczuańsku
Beef prepared in a Sichuan style
Wołowina w czerwonym sosie na chrupko
Crispy beef in red sauce
Wołowina z warzywami
Beef with vegetables
Polędwica wołowa na maśle z czosnkiem
Beef sirloin with garlic butter

44zł

Pak-choi in oyster sauce

Dodatki do dań / Additions to dishes

Ryż jaśminowy
4zł
Jasmine rice
44zł
Ryż basmati smażony z jajkiem i warzywami
8zł
44zł
Basmati rice fried with eggs and vegetables
Makaron sojowy
8zł
58zł
Soya pasta
Makaron jajeczny
8zł
Egg noodles
Dania z ryb i owoców morza / Fish and Makaron ryżowy
8zł
seafood dishes:
Rice noodles
Sandacz w sosie imbirowo-czosnkowym
44zł
Makaron z warzywami i jajkiem
12zł
Zander with ginger and garlic sauce
Pasta with vegetables and egg
Sandacz z sosem limonkowo-sojowym
44zł
Zander with lime-soy sauce
Krewetki po syczuańsku
62zł
Shrimps prepared in a Sichuan style
Krewetki w sosie hoi sin z warzywami
68zł
Shrimps in hoi sin sauce with vegetables
Krewetki w tempurze z ostrym sosem
68zł
Shrimps in a tempura with a spicy sauce
Krewetki w sosie pomarańczowym
62zł
Shrimps in orange sauce
Kalmary w cieście
26zł
Squids in batter

Dania wegetariańskie / Vegetarian dishes:
Zielone warzywa z grzybami po-ku
Green vegetables with po-ku mushrooms
Warzywa z woka na ostro
Spicy vegetables prepared in wok
Brokuły z sezamem na ostro
Spicy Broccoli with sesame
Brokuły w sosie słodko-kwaśnym
Broccoli in sweet and sour sauce
Kapusta pak-choi z czosnkiem
Pak-choi with garlic
Kapusta pak-choi w sosie ostrygowym

30zł
32zł
18zł
18zł
28zł
28zł

