P řed k r m y

MENU

P řed k r m y

Pad Thai

Seafood Tempura

Thai seafood and lemon basil

P řed k r m y
Thod man Kung (Thajsko)

290

Smažené garnátové placičky s tamarindovým dipem

Po-Pia Thod Grob (Vietnam) 

280

Křupavé jarní závitky s černými houbami, fazolovými výhonky
a skleněnými nudlemi, podávané se sladkou chilli omáčkou

Satay Sarai (Malajsie)

310

Grilované kousky kuřete na jehle z citrusové trávy marinované
s římským kmínem, zázvorem, kokosovým mlékem a kari, podávané
se sladkou oříškovou omáčkou

Tempura (Japonsko)
Tempura s královskou krevetou, lososem a kalamari
Zeleninová tempura se sladkou bramborou, cibulí, cuketou, paprikou a mrkví
Výběr zeleninové tempury a tempury z mořských plodů

330
280
310

Lab Mu (Laos) 

280

Pikantní salát s vepřovým masem, čerstvým koriandrem, mátou, kafírovými listy,
kořenem galangalu a červenou chilli papričkou

Polévky
Tom Yam Kung (Thajsko) 

260

Pikantní kyselá polévka s krevetami, kořenem galangal, citrónovou trávou,
kafírovými listy, chilli papričkami a koriandrem

Miso Soup (Japonsko)

230

Tofu, jarní cibulka v rybí polévce s mořskou rasou Kombu

Tom Kha Kai (Thajsko) 

260

Středně pikantní kuřecí polévka s kokosovým mlékem, kořeny galangal,
citronovou trávou, kafírovými listy, chilli a koriandrem

Jemně Pálivé



Středně Pálivé



Pálivé

Velmi Pálivé

 

Všechny ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
Jídla mohou obsahovat stopové množství suchých skořápkových plodů a ostatních alergenů.
V případě zvláštní diety kontaktujte prosím manažera restaurace.
Pro skupiny 6ti a více osob bude k finálnímu účtu připočítán 10% poplatek za servis .
Pro skupiny 6ti a více osob doporučujeme objednat menu předem.
Vzhledem k čerstvosti ingrediencí může dojít ke zpoždění u příprav.

Dary moře
Phad Hoi Curry (Thajsko) 

620

Restované mušle a krevety se žlutým kari, jarní cibulkou, vejcem a chilli

Kung Kra - Phao (Thajsko) 

620

Velmi pálivé královské krevety se sladkou bazalkou, čili, mrkvi, brokolici a ústřicovou
Omáčkou

Pla Rad Prik 

520

Smažený mořský vlk s tamarindovou čili omáčkou a listy bazalky

Maso
Pork Masam Manis (Malajsie)

540

Restované vepřové maso s cibulí, pepřem, ananasem, okurkou a mrkví,
sladkokyselá omáčka

Hovězí Rendang (Indonésie)

540

Restovaná hovězí svíčková s kokosovým mlékem, cibulí, česnekem,
bobkovým listem, skořicí, zázvorem a citrónovou šťávou

Drůbež
Kaeng Khiaw Whan Kai (Thajsko) 

460

Kuřecí maso na zeleném kari s kokosovým mlékem, bambusovými
výhonky, čerstvou bazalkou a kafírovými listy

Kaeng Phed Ped Yang (Thajsko) 

520

Grilovaná kachna na červeném kari s bambusovými výhonky, mini rajčaty,
bazalkou, kafirovými listy a kokosovým mlékem

Kuřecí Tikka (Indie) 

450

Jemně pálivé rajčatové a kokosové kari

Ped Tod Grob (Čína)

550

Pekingská kachna s pomerančovými palačinkami, okurkou,
jarní cibulkou a švestkovou omáčkou

Jemně Pálivé



Středně Pálivé



Pálivé

Velmi Pálivé

 

Všechny ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
Jídla mohou obsahovat stopové množství suchých skořápkových plodů a ostatních alergenů.
V případě zvláštní diety kontaktujte prosím manažera restaurace.
Pro skupiny 6ti a více osob bude k finálnímu účtu připočítán 10% poplatek za servis.
Pro skupiny 6ti a více osob doporučujeme objednat menu předem.
Vzhledem k čerstvosti ingrediencí může dojít ke zpoždění u příprav.

Speciality šéfkuchaře
Hovězí Panang (Thajsko)

550

Hovězí svíčková se směsí Panang kari, sladkými brambory,
paprikou a kokosovým mlékem

Phad Khi Mao (Laos) 

520

Plátky hovězí svíčkové orestované na česneku s koriandrem, citrónovou trávou,
kafirovými listy, ústřicovou omáčkou a chilli

Rýže, nudle & zelenina
Nasi Goreng Istemewa (Indonésie)

290

Restovaná basmati rýže s cibulí, bílým pepřem, vajíčkem a kousky krevet,
kuřete a vepřového masa

Phad Thai (Thajsko)

380

Sladko-kyselé restované nudle s krevetemi, kuřetem, sojovými výhonky, oříšky,
pórkem a paprikou

varianta pro vegetariány

310

Phad Phak Ruam mit (Thajsko)

290

Restovaná zelenina s ústřicovou omáčkou, čerstvým zázvorem,
sezamovým olejem a vínem

Přílohy
Nasi Putih (Indie)

70

Vařená basmati rýže

Khao Phad Khai (Thajsko)

80

Rýže s restovaným vajíčkem

Jasmínová rýže (Thajsko)

70

Bakmi Goreng (Indonésie)

80

Restované rýžové nudle s vajíčkem

Jemně Pálivé



Středně Pálivé



Pálivé

Velmi Pálivé

 

Všechny ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
Jídla mohou obsahovat stopové množství suchých skořápkových plodů a ostatních alergenů.
V případě zvláštní diety kontaktujte prosím manažera restaurace.
Pro skupiny 6ti a více osob bude k finálnímu účtu připočítán 10% poplatek za servis.
Pro skupiny 6ti a více osob doporučujeme objednat menu předem.
Vzhledem k čerstvosti ingrediencí může dojít ke zpoždění u příprav.

Dezerty
Rickshaw Sorbet

90

Domácí sorbet ze zeleného čaje, aloe vera, citrónu nebo papáji

Kluai Khaek (Čína)

210

Smažený banán s karamelem

Khao Nioa Ma Muang (Thajsko)

220

Sladká rýže s kokosovým mlékem, mangem a kokosovou zmrzlinou

Smažený banán v knedlíčcích Wonton (Čína)

220

Smažené knedlíčky Wonton plněné banánem, čokoládovo-medová omáčka

Asijský ovocný talíř

Malý
Velký

Výběr čerstvého ovoce dle denní nabídky

Jemně Pálivé



Středně Pálivé



Pálivé

Velmi Pálivé

 

Všechny ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
Jídla mohou obsahovat stopové množství suchých skořápkových plodů a ostatních alergenů.
V případě zvláštní diety kontaktujte prosím manažera restaurace.
Pro skupiny 6ti a více osob bude k finálnímu účtu připočítán 10% poplatek za servis.
Pro skupiny 6ti a více osob doporučujeme objednat menu předem.
Vzhledem k čerstvosti ingrediencí může dojít ke zpoždění u příprav.

180
230

