RAMEN
& BAO

M E NU

RAMEN
Ramen to tradycyjna japońska zupa, która swoje korzenie ma w XIX-wiecznych
Chinach. Jest jednym z najpopularniejszych dań kuchni azjatyckiej, które doczekało
się wielu różnych wersji, własnej kultury jedzenia i rzeszy fanów na całym świecie.
Przyrządza się go z aromatycznego bulionu, makaronu oraz rozmaitych dodatków
takich jak mięso, owoce morza, warzywa i przyprawy.
Kombinacji tego wyjątkowego dania jest nieskończenie wiele, dzięki czemu jest
w stanie trafić w każdy, nawet najbardziej wymagający gust.

BAO
Bułeczki BAO to przysmak rodem z Chin, a ich historia ma prawie dwa tysiące lat.
Pszenne, spulchniane przez drożdże bułeczki, przygotowywane na parze, są niezwykle popularną potrawą na całym Dalekim Wschodzie. Występują w rozmaitych
kształtach i połączeniach smakowych. Nadziewa się je się mięsem, rybami, owocami
morza, warzywami i piklami.

Shoyu Ramen
• Wywar
drobiowo-wieprzowy
• Shoyu tare
• Chashu
• Jajo Nitamago
• Kiełki fasoli mung
• Menma
• Wakame
• Por
• Nori
42 zł

Miso Ramen
• Wywar
drobiowo-wieprzowy
• Miso tare
• Chashu
• Jajo Nitamago
• Kiełki fasoli mung
• Menma
• Wakame
• Por
• Nori
42 zł / na ostro 44 zł

Curry Ramen
• Wywar
drobiowo-wieprzowy
• Curry tare
• Brokuł
• Soboro
• Kiełki fasoli mung
• Fasolka szparagowa
• Marchew
• Kukurydza
42 zł

Kimchi Ramen
• Wywar
drobiowo-wieprzowy
• Kimchi tare
• Soboro
• Pakchoi
• Kimchi
• Palony czosnek
• Wakame
• Jajo Nitamago
• Kukurydza
• Nori
42 zł

Tantan Ramen (vege)
• Wywar vege
• Tantan tare
• Smażone tofu
• Orzeszki
ziemne solone
• Kukurydza
• Edamame
• Dymka
• Grilowana
cukinia
42 zł

Grzybowy Ramen (vege)
• Wywar vege
• Grzybowe tare
• Smażone tofu
• Grzyby Shitake
• Grzyby Shimeji
• Grzyby Mun
• Pakchoi
• Pieczarka
w tempurze
• Dymka
42 zł

Grzybowy Ramen
• Wywar
drobiowo-wieprzowy
• Grzybowe tare
• Chashu
• Grzyby Shitake
• Grzyby Mun
• Grzyby Shimeji
• Pakchoi
• Pieczarka
w tempurze
• Jajo nitamago
42 zł

Tom Yum Ramen
• Wywar tom yum
• Smażone krewetki
• Por
• Marchew
• Pomidorki
koktajlowe
• Menma
• Grzyby Shitake
• Kolendra
45 zł

Low Carb Ramen
• Wywar
drobiowo-wieprzowy
• Shoyu tare
• Makaron
z mąki konjac
• Chashu
• Jajo nitamago
• Brokuł
• Awokado
• Pakchoi
42 zł

Bao (2 szt.)
z szarpaną kaczką
w sosie hoisin
• szarpana kaczka
• sos hoisin
• serek philadelphia
• sałata
• plastry ogórka
• marchew
• sezam
42 zł

Bao (2 szt.)
z krewetkami
i mango
• krewetki smażone 3 szt.
• serek philadelphia
• plastry ogórka
• plastry mango
• marchew
• sałata
• sezam
• sos sweet chilli
49 zł

Bao (2 szt.)
z szarpanym kurczakiem
w sosie Teriyaki
• kurczak w sosie teriyaki
• serek philadelphia
• sałata
• marchew
• plastry ogórka
• sezam
39 zł

Bao (2 szt.)
z japońskim duszonym
boczkiem Chashu
• plastry chashu
• majonez truflowy
• sałata
• marchew
• plastry ogórka
44 zł

Napoje zimne
Woda mineralna
gazowana, niegazowana

250 ml

Napoje gazowane
Pepsi, 7up, Mirinda, Tonic

200 ml 10 zł

Napoje niegazowane
Lipton Ice Tea - cytrynowa, brzoskwiniowa, zielona herbata

200ml

Napoje niegazowane
Napój aloesowy

200 ml 14 zł

Soki owocowe
jabłkowy, pomarańczowy, grejpfrutowy, czarna porzeczka

200ml

Soki ze świeżo wyciskanych owoców
pomarańczowy, grejpfrutowy

200 ml 22 zł

9 zł

10 zł

10 zł

Piwo
Kirin, Asahi, Grolsch

15 zł

Piwo
bezalkoholowe

14 zł

Lemoniada
Napój na bazie owoców, syropów
smakowych i wody gazowanej
lub niegazowanej
(o dostępne smaki zapytaj obsługę)
250 ml 22 zł

Kombucha
Lekko słodki i kwaskowaty
napój stworzony na bazie
doskonałej jakości herbaty
poddanej fermentacji
przez tzw. grzybek
herbaciany.
Wytwarzamy ją sami.
O opcję na wynos zapytaj
obsługę.
250 ml 19 zł

Herbaty
350 ml 500 ml
China Lung Ching
Chińska zielona herbata znana również jako Dragon’s Well, Longjing czy Smocza 18 zł
Studnia. Delikatnie słodka i owocowa z wyczuwalnymi nutami kwiatów.

23 zł

China Jasmine
Zbierane wczesną wiosną liście zielonej herbaty, nasycone aromatem
jaśminowych kwiatów.

18 zł

23 zł

Japan GenMaiCha
Japońska zielona herbata z prażonym ryżem. Słodka i orzechowa. Sushi
i GenMaiCha to dobrana para.

18 zł

23 zł

Cherry Blossom
Doskonałe liście chińskiej zielonej herbaty o wyjątkowo wiśniowym aromacie.

18 zł

23 zł

Japanese Sakura
Sakura to japońskie słowo określające różowe kwiaty wiśni. Zostały tu połączone 18 zł
z japońską zieloną herbatą i aromatem migdałów.

23 zł

Jolly Green Fellow
Chińska, zielona Sencha z kawałkami mango. Daje słodko owocowy napar.

18 zł

23 zł

Super Girl
Wysokiej jakości, naturalnie słodka, biała herbata z prowincji Fujian w Chinach,
pachnąca brzoskwiniami i ananasem.

18 zł

23 zł

Milky Oolong
Zielony oolong (proces utleniania przeprowadzony w 15-20%) z podkreślonym
słodko mlecznym profilem smakowym, który naturalnie występuje w liściach
krzewów herbacianych rosnących na Taiwanie, wyspie zwanej dawniej Formosa
Słońce w filiżance.

18 zł

23 zł

Awesome Fruit
Suszone kawałki owoców czarnego bzu, malin, czarnej porzeczki, jagód,
truskawek i jabłka z dodatkiem hibiskusa i dzikiej róży. Nie zawiera kofeiny,
oferując w zamian witaminę C.

18 zł

23 zł

Kawy
Americano

9 zł

Cappuccino

10 zł

Latte

12 zł

Espresso

8 zł

Doppio

12 zł

Sake i wino
Sake Maruta FUTSUSHU by Tamura
Sake z kategorii Futsushu. Jest delikatnie słodsza
i bardziej wyrazista, jednak jej smak jest dostosowany
idealnie do parowania jej z surowymi rybami, tempurą
czy mocnymi wywarami.

150 ml

37 zł

720 ml

175 zł

150 ml

36 zł

720 ml

170 zł

150 ml

40 zł

720 ml

195 zł

150 ml

35 zł

720 ml

165 zł

150 ml

23 zł

200 ml

28 zł

Maboroshi Sake Kasen
Wyjątkowe Nihonshu (sake) długo dojrzewające.
Jedwabiste, wyraziste w smaku i złożone,
z charakterystycznym, przyjemnym finiszem
i cudownym aromatem.

Junmai Ginjo Kasen
Jedwabiste Nihonshu (sake) o delikatnym smaku
i aromacie. Idealnie podkreśla smak delikatnych potraw.
Lekko wytrawne z przyjemnymi nutami owocowymi.

Nakata Umeshu SHIRO
SHIRO (z japońskiego znaczy „biały”), to edycja ukazująca czysty smak owoców ume, najbardziej klasyczna
edycja Nakata Umeshu o przyjemnym, pełnym owocowym smaku, aromacie i idealnym balansie słodyczy
i kwasowości.

Wino Choya Original
Wino produkowane z owoców śliwki ume, cukru
i japońskiej wódki „shochu”. Często nazywane
potocznie winem śliwkowym, o charakterystycznym
słodko-kwaśnym smaku. Idealnie nadaje się do ryb,
owoców morza, deserów, koktajli oraz jako aperitif.

Sake Choya Original
Półsłodkie, jasno-słomkowe wino japońskie
produkowane z ryżu, który poddano fermentacji przy
użyciu drożdży Koji. Subtelnie słodkie, przeźroczyste
ze smakiem nieporównywalnym do niczego innego.
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