PREDJEDI

JUHE
TOM YUM HOT & SOUR SOUP

CURRY CHICKEN CAKES

Te čudovite začinjene piščančje tortice
najpogosteje prepoznamo kot tajske
predjedi, vendar so kot priljubljen
prigrizek razširjene v vseh deželah
Bengalskega zaliva · 5,00

Aromatična juha s svežimi ostrigarji,
začinjena z galangalom, limonsko
travo in listi kefirske limete.
... Gobe · 4,30
... Piščanec · 4,60
... Rakci · 5,20

SATAY

Prigrizek z indonezijskih uličnih stojnic v
svoji najboljši podobi. Na žaru pečena
nabodala s sočnimi koščki mariniranega
piščančjega mesa · 5,20

THAI COCONUT SOUP

SPRING ROLLS

Krhki vegetarijanski spomladanski zavitki
niso zgolj vrhunska predjed, odlično
teknejo tudi ob koktejlih · 5,60

VEGETARIAN GYOZAS

Japonske gyoze polnjene z zelenjavnim
nadevom. Postrežemo jih z rahlo
pikantno omako iz
balzamičnega kisa · 4,80

V ‘deželi svobodnih’ poznana
pod imenom ‘Kha gai’. Prefinjena
kombinacija zelenjave, gob šitake,
zelišč in začimb v juhi, pripravljeni
iz kokosovega mleka.
... Šitake · 4,40
... Piščanec · 4,70

MISO SOUP

Doma pripravljena miso juha z
gobami šitake, redkvijo daikon in
morskimi algami wakame je prava
japonska umetnost, kako pripraviti
vaš želodec na še več hrane · 4,70

RAMEN
Dokaz, da je tudi juha lahko glavna jed!
Rezanci in zelenjava, so kuhani v krepki
juhi iz sojine omake, sakeja in miso paste,
z dodano govedino, piščancem ali tofujem
po vašem izboru.
... Govedina · 9,40
... Piščanec · 8,30
... Tofu · 7,70

TEPPAN ŽAR
THAI DUCK

SESAME STEAK

V domači marinadi
mariniran file račjih prsi,
prelit z gosto omako
iz sakeja, sliv in
svežega pomarančnega
soka · 14,80

Na žaru pečen goveji zrezek,
mariniran v slastni orientalski marinadi,
velja za našo hišno specialiteto.
Okus dopolnjuje čilijeva omaka
s sezamovimi semeni
· 15,80

TAHOON BEEF STEAK

V prenaseljeni Japonski je govedina
redka dobrina, zato jo tisti, ki si jo lahko
privoščijo, pripravljajo s posebno
pozornostjo. V DA BU DA to ni jed za
milijonarje, čeprav je prav takega okusa.
Zrezek postrežemo z originalno omako
tahoon in krompirjevimi ocvrtki · 15,80

SEA BREAM ‘PIMALAY STYLE’

Sočni file orade z omako iz tamarinda in
limonske trave, značilna jed jugovzhodne
Tajske, posuta z ocvrto čebulo, listi kefirske
limete, indijskimi oreščki in hrustljavo ocvrto
tajsko baziliko · 13,10

CHU CHEE TUNA

TERIYAKI TURKEY STEAK

Skrbno izbran srednje pečen file tune na
žaru, prelit s posebno omako iz rdečega
karija, ki sijajno dopolnjuje okus ribe · 14,80

Puran pečen na teppan žaru s teriyaki
omako. Prepričajte se kako odlični prilogi sta
lahko češnjev paradižnik in pak choy · 12,90

SOLATE
NOBU GREEK SALAD

Navdih za to različico grške solate
smo dobili v restavraciji Nobu na
grškem otoku Mikonos.
Kumare, češnjev paradižnik,
olive, kapre in feta sir se izvrstno
podajo k doma pripravljeni
Cheviche omaki · 8,30
.... Piščanec · 8,80
.... Govedina · 10,80
.... Rakci · 11,00

TORI SALAD

Preprosta a zato nič manj slastna solata
s piščančjim mesom, arašidi in kitajskim
zeljem · 8,90

WOK
CHICKEN & CASHEW NUTS
Piščanec in indijski orešček sta večna
partnerja, še posebej blestita v tej
uspešnici iz woka · 11,50

VEGETABLE JAMBALAYA

Neverjetna orgija sveže zelenjave z
izdatno mero tofuja in mladega sira. Vse
skupaj na hitro popečemo v woku, saj
želimo ohraniti vitamine, nato dodamo
našo domačo čili-sojino omako · 9,40

SINGAPORE CHICKEN

Ko so se Japonci umaknili iz nekdanje
britanske kolonije, so pustili recept, ki je
postal nacionalna jed: v mirinu mariniran
piščanec pečen v woku z gobami šitake
in papriko, prelit s sake-sojino
omako · 9,60

CANTON CHICKEN FRY

V woku pečene piščančje prsi in
zelenjava, ki jih čudovito dopolni okusna
domača pomarančno-slivova
omaka · 9,60

TAO BEEF

V soji, česnu in sakeju
marinirana govedina, v
čudoviti družbi brokolija,
paprike, čilija
in pora · 14,80

TURKEY TAHOON

Okusna kombinacija puranjih prsi, sveže zelenjave in
japonske omake tahoon z dodatkom soka yuzu in
koriandra tvori čudovito zavezništvo · 11,80

STIR FRIED BEEF

Klasična vse-azijska mesno-zelenjavna jed, katere žlahten
okus mesa poživi hrustljava paprika, rdeč čili in tajska
bazilika. Jed lahko pripravimo tudi s piščancem.
... Govedina · 13,80
... Piščanec · 10,60

KOBAYASHI SQUID

Tradicionalna jed, ki na vašo mizo prihaja z japonskih
ribiških ladij. V krompirjevem škrobu panirani lignji
postreženi s svežo rukolo in nežno zeleno solato s
prelivom iz wasabija in olivnega olja · 8,90

SINGAPORE STYLE TURKEY SALAD

Nenavadna kombinacija pečenih puranjih prsi, posutih s
sezamovimi semeni na zeleni solati in radiču z dodatkom
rezancev, s prelivom iz karija in majoneze · 9,10

GRILLED AVOCADO

Pečen s tofujem in češnjevim paradižnikom, prelit z
wasabijem, sojino omako in medom ter postrežen z
nežno zeleno solato, redkvijo daikon in algami · 9,80

CURRY
Naše karije postrežemo
z rižem in nežno začinjeno kumarično solato.

YELLOW CHICKEN CURRY

Najmanj pikanten izmed vseh vrst karijev, postrežen z na
hitro prepraženimi piščančjimi prsmi, zelenjavo in pošteno
merico sladkega krompirja. Velja za klasično jed in najljubši
izbor slehernega Azijca · 9,70

PANAENG CURRY

Najgostejši tajski kari iz naše ponudbe je razkošnega okusa,
ki ga še dodatno obogatijo arašidi in sladka bazilika · 9,90

RIŽ & REZANCI
PAD THAI

Riževi rezanci, tofu in sojini kalčki, pripravljeni s kančkom omake tamarind
in arašidov, ki podarijo tej tajski nacionalni jedi izjemen okus.
... Zelenjava · 8,90
... Piščanec · 9,60
... Rakci · 11,60

NOODLES 'DAISEN'

Za popularizacijo te tradicionalne jedi iz gorovja Chugoku, z zahodnega
dela japonskega otoka Honšu, je zaslužna londonska veriga restavracij
Wagamama. Rezanci udon, goveji roastbeef, pak choi v slastno začinjeni
omaki iz čilija, ketjap manisa, posuto s praženimi sezamovimi semeni · 9,60

EGG NOODLES

Enostavna, a zelo okusna jed za vsakogar, sestavljena iz jajčnih rezancev in
skrbno izbrane zelenjave.
... Zelenjava · 8,60
... Piščanec · 9,20

HOISIN NOODLES
Riževi rezanci s piščancem,
porom in brokolijem,
s tradicionalno Hoisin
omako · 9,90

NORIAKI NOODLES

Udon rezanci z rakci, gobami šitake, papriko in mlado koruzo · 9,80

YAKISOBA

Najpopularnejši rezanci z japonskih uličnih stojnic. Pšenični rezanci sanuki
udon z rakci, gobami šitake in mladim grahom · 11,80

FRIED RICE

Večini prebivalcev Azije riž pomeni vsakodnevni obrok. Navduši naj vas
okusen pečen riž s svežo zelenjavo, jajci in mlado čebulo.
... Zelenjava · 8,60
... Piščanec · 8,90
... Rakci · 10,50

