FRESH & HEALTHY / SME EKOLOGICKÍ

PRVÉ ÁZIJSKÉ BISTRO V NÁMESTOVE
Všetky jedlá aj na vegetariánsky spôsob s tofu
WWW.WOKDOCK.SK

POLIEVKY
Podľa dennej ponuky

HLAVNÉ JEDLO
1. Kura na sladkej sójovke (6,1)

7,30 €

2. Arašidové kura (5)

7,50 €

3. Chrumkavý bôčik (1,14,11)

7,50 €

4. Udon rezance (14,1,6)

8,80 €

5. Hovädzie na hubách (6)

8,80 €

6. Sweet and sour chicken (1,6,)

7,50 €

7. Spring rolls 3ks

6,00 €

kuracie mäso 120g, jasmínová ryža, cesnak, zázvor, cibuľa, paprika, cuketa, klíčky, omáčka
kuracie mäso 120g, jasmínová ryža, cibuľa, paprika, koriander, arašidová omáčka, kokosové mlieko
bravčový bôčik 120g, jasmínová ryža, bak-choy, chilli, sezam, sladká omáčka
hovädzie mäso 120g, udon rezance, ustricová omáčka, klíčky, cibuľa, paprika, cuketa, mrkva, huby
hovädzie mäso 120g, jasmínová ryža, cesnak, zázvor, pór, huby, bak-choy, klíčky, koriander
kuracie mäso 120g, jasmínová ryž, ananás, brokolica, mrkva, cibuľa, klíčky, koriander, omáčka
kuracie, tofu, udený losos, sezónna zelenina, ovocie

8. Fresh bowl (5,6,11)

kurací 6 €/ hovädzí 7,5 €

sezónna zelenina, ovocie, jasmínová ryža, kuracie/ hovädzie mäso 120g, omáčka podľa výberu

DEZERTY

Podľa dennej ponuky

Doplnky

*Zoznam alergénov je k dispozícii na požiadanie u čašníkov

1,00 €
1,50 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €

- Jasmínová ryža 250g
- Kuracie mäso 120g
- Tofu 120g
- Hovädzie mäso 120g
- Zmena kuracieho mäsa na hovädzie mäso
- Omáčka (sweet, sladká sójovka, hubová, ustricová)

Káva a čaj

NÁPOJE

CAFFE VERGNANO 1882

- Espresso 8g
- Espresso Lungo 8g
- Espresso Dopio 16g
- Ľadová káva
- Cappuccino 8g
- Čaj podľa ponuky
- Čaj z čerstvej mäty/zázvoru

1,40 €
1,40 €
2,80 €
3,00 €
1,70 €
1,50 €
1,80 €

Nápoje
- Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite 0,33l
- Cappy džús (pomaranč, jahoda, multivitamín) 0,25l
- Romerquelle minerálka (sýtená, nesýtená, citrónová tráva) 0,33l
- Domáca limonáda podľa ponuky 0,40l
- Voda s citrónom
- Karafa s mätou, citrón, pomaranč, limetka
- Mate Mate 500ml

1,50 €
1,50 €
1,20 €
2,00 €
0,30 €
1,50 €
3,00 €

Pivo
- Čapovaný Pilsner Urquell 0,5l
- Čapovaný Pilsner Urquell 0,3l
- Čapovaný Birell Pomelo & Grep 0,5l
- Čapovaný Birell Pomelo & Grep 0,3l

2,00 €
1,60 €
1,70 €
1,20 €

