Vietnamsko-thajská kuchyně

Polévky
1.
2.
3.
4.

Súp cay - Pikantní polévka
25,Súp rau – Zeleninová polévka
25,Súp gà ngô non – Kuřecí polévka s kukuřicí
60,Tom Yum polévka – Pikantní thajská polévka
s kuřecí masem nebo krevetami
50,5. Tom Kha polévka – Thajská polévka z kokosového
mléka a kuřecího masa
50,6. Súp rau đậu phụ - Zeleninová polévka s toufu 39,-

Předkrmy
7. Nem rán – Jarní závitky (2ks)
8. Nem cuốn sống – Letní závitky (2ks)

45,59,-

13. Phở bò – Rýžová polévka s hovězím masem 129,14. Phở gà – Rýžová polévka s kuřecím masem 129,15. Phở xào gà – Restované ploché nudle s kuřecím
masem
119,16. Phở xào bò – Restované ploché nudle s hovězím
masem
129,17. Phở xào tôm – Restované ploché nudle s krevetami
129,-

18. Bún xào gà – Smažené nudle s kuř. masem
19. Bún xào bò – Smažené nudle s hov. masem
20. Bún xào tôm – Smažené nudle s krevetami
21.
22.
23.
24.

99,99,119,-

Cơm rang gà – Smažené rýže s kuř. masem
99,Cơm rang bò – Smažené rýže s hov. masem
99,Cơm rang tôm – Smažené rýže s krevetami
99,Đậu phụ xào rau – Tofu restované se zeleninami,
rýže
109,-

Hlavní jídlo
9. Bún nem trộn - Nudle s krevetami, smaženými
závitkami a grilovaným masem
139,10. Bún Chả - Nudle s grilovaným masem
129,11. Bún nem - Smažené jarní závitky s nudlemi 129,12. Bún bò nam bộ - Nudle se smaženým hovězím
masem, arašídy a zeleninou
129,-

25. Vịt chiên sốt rau – Kachní maso na zelenině
s rýži
149,26. Vịt chiên sốt cari đỏ - Kachní maso na červené kari
s rýži
159,27. Vịt chiên sốt cari vàng – Kachní maso na žluté kari
s rýži
159,28. Bò xào rau – Hovězí maso restované
se
zeleninami + rýže
129,29. Bò xào cay – Pikantní hovězí restované s rýží 129,-

30.
31.
32.
33.

Udon xào bò – Udon nudle s hovězím masem 139,Udon xào gà – Restované kuřecí udon
139,Udon xào tôm – Udon nudle s krevetami
139,Mỳ udon hải sản – Udon polévka s mořskými
plody
149,-

34. Cơm gà cari đỏ - Rýže na červeném kari s kuřecím
masem
139,35. Cơm cari đỏ (bò/tôm) – Rýže na červeném kari
s hovězím masem nebo krevetami
149,36. Cơm gà cari vàng - Rýže na žlutém kari s kuřecím
masem
139,37. Cơm cari vàng (bò/tôm) – Rýže na žlutém kari
s hovězím masem nebo krevetami
149,38. Cơm gà cari xanh - Rýže na zeleném kari s kuřecím
masem
139,39. Cơm cari xanh (bò/tôm) – Rýže na zeleném kari
s hovězím masem nebo krevetami
149,40. Pad Thai gà – Smažené nudle po Thajsku s kuřecím
masem
139,41. Pad Thai bò/tôm – Smažené nudle po Thajsku
s hovězím masem nebo krevetami
149,-

Přílohy
42. Cơm trắng – Rýže
30,43. Khoai tây chiên – Hranolky
30,44. Khoai tây chiên kiểu Mỹ - Americké brambory 35,-

