JIHOVÝCHODNÍ ASIE

MENU

JIHOZÁPADNÍ ASIE

THAJSKO
VIETNAM
INDONÉSIE
MALAJSIE

RESTAURACE A BAR

INDIE
PÁKISTÁN
SRÍ LANKA

SEVEROVÝCHODNÍ ASIE

Thajské krabí koláčky
okurkový salát, mango—chilli majonéza
3ks •345• 5ks •495•

ČÍNA
KOREA
JAPONSKO

Vietnamský pikantní salát s kuřetem
špenát, arašídy, rajčata, chilli dresink
•345•

Jarní rolky s pekingskou kachnou a foie gras
salát ze zelené papáji, švestková omáčka
•345•

Pikantní salát s hovězím masem
physalis, granátové jablko, thajská bazalka
pražené arašídy
•395•

Tuňákové Tataki
salát z mořských řas, wasabi, avokádo
•295•

Salad Gado Gado
křupavá zelenina, křepelčí vajíčko
tofu, arašídová omáčka s chilli
•295•

nudle Somen, ředkev, prach z řas Wakame
•325•

Makrela pečená v banánovém listu
Indické rybí kari, salát z okry, basmati rýže
•530•

Čínské knedlíčky
2ks s kachním masem a kořenovou zeleninou
2ks s houbami Shiitake, zeleninou a jarní cibulkou
•395•

Biryani rýže s jehněčím masem
květákové čatný, šafránový jogurt
•495•

Tom Kha Goong
pikantní krevetová polévka, kokosové mléko
citronová tráva a houby
•265•

Kachní prso na červeném kari
salát s liči, thajský lilek
•465•
Nudle Pad Thai s krevetami
thajské rýžové nudle, sojové klíčky
tamarindová omáčka
•445•

Telecí sashimi s Yakitori glazé

Gyozy s chobotnicí a vepřovým masem
salát z nakládaných mořských řas
glazé z citronové trávy a dashi
4ks •495•
Sichuanská polévka
knedlíček Wonton plněný rybím masem
vaječné nudle a zelí
•265•

Nudle Pad Thai s tofu
thajské rýžové nudle, sojové klíčky
tamarindová omáčka
•395•

Pošírovaná pražma
sojová omáčka se zázvorem, hlíva královská
rýže s jarní cibulkou
•545•

Indonéské Mie Goreng
grilované krevety, smažené nudle
wok zelenina
•445•

Hovězí filet, foie gras a unagi knedlíčky
lanýžová omáčka s unagi, glazovaná perlová cibulka
•695•

Hovězí Massaman kari
sladké brambory, piniové oříšky, strouhaný kokos
jasmínová rýže
•465•
Nasi Goreng a kuřecí Satay
smažená rýže, vejce, marinovaná zelenina
chilli džem
•455•

Korejské vepřové Bulgogi
marinované vepřové BBQ, kimči
•425•
Pálivé
Vegetariánský pokrm
Informace o obsažených alergenech poskytne
obsluha na vyžádání zákazníka.
Ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.

Indická zeleninová Samosa
salát z karotky a máty, čatný z červené řepy
2ks •245• 4ks •365•
Pikantní tuňák
salát z bulguru a kukuřice
jogurt se zeleným chilli
•350•
Dal kari
dosa, salát rajčat a cibule
•245•

Biryani rýže se sýrem Paneer
květákové čatný, šafránový jogurt
•395•
Tikka Masala s kuřetem
pečeným v tandúru
basmati rýže, chléb pappadam
•425•
Jehněčí hřbet pečený v
tandúru s omáčkou Rogan Josh
salát z cizrny, chléb naan s chilli
•525•

CHLÉB A RÝŽE
Chléb naan pečený v tandúru
raita a ananasové čatný
s máslem •75•
s chilli •95•
se sýrem čedar •85•
Pappadam chléb, krevetové chipsy
mangové čatný
•85•
Jasmínová rýže
Basmati rýže
•75•

SUSHI MENU

SPICES SUSHI SETY

TEMPURA

YOKOHAMA /20ks/

Ika kalamáry 80g •295•
Ebi kreveta 3ks •325•
Yasai zeleninový mix 150g •185•

Uramaki rolka 8ks
Selekce Nigiri: Sake losos, Maguro tuňák
Saba makrela, Unagi úhoř, Suzuki mořský vlk
Selekce Sashimi 7ks

Tempuru servírujeme se zázvorem
daikon oroshi a tempura omáčkou.

•790•

SASHIMI / 50g

TOKYO /30ks/

Hotate mušle sv. Jakub •145•
Tako chobotnice •170•
Sake losos •175•
Saba makrela •195•
Maguro tuňák •195•
Suzuki mořský vlk •195•

Hosomaki rolka 12ks
Selekce Nigiri: Sake losos, Maguro tuňák
Saba makrela, Unagi úhoř, Tako chobotnice
Suzuki mořský vlk, Tamago vaječná omeleta
Selekce Sashimi 10ks

CHIRASHI DON / 200g

SUSHI PICKLED

losos, tuňák, mořský vlk, mušle sv. Jakuba
kreveta, tamago, kaviár z lososa, úhoř, rýže
•650•

Goma salát z řasy wakame •145•
Marinovaný zázvor •50•

NIGIRI SUSHI / 1ks
Tamago vaječná omeleta •65•
Sake losos •75•
Saba makrela •85•
Hotate mušle sv. Jakuba •90•
Maguro tuňák •95•
Suzuki mořský vlk •95•
Ebi kreveta •115•
Tako chobotnice •115•
Ikura kaviár z lososa •120•
Unagi úhoř •180•

•990•

Sushi a sashimi servírujeme s marinovaným
zázvorem, sojovou omáčkou a wasabi.

Tekka Maki rolka s tuňákem •195•
Kalifornská rolka s krevetou •295•
Rolka s lososem a Philadelphií •295•
Unagi Maki rolka s úhořem •365•
Velká pikantní rolka s tuňákem •365•
Kani rolka s krabem •495•
Duhová rolka s tuňákem, lososem a avokádem•495•

Sushi a sashimi servírujeme s marinovaným
zázvorem, sojovou omáčkou a wasabi.

Ananas pečený v Tandúru a Jaggery zmrzlina
lotosový kořen, slaný karamel
•245•

Čokoládový dort, karamelizovaný banán
zmrzlina z fazolí Tonka a čokoládová
pěna s citronovou trávou
•255•

Kokosová zmrzlina
tapiokové perly, liči, granátové jablko
karamelová omáčka
•245•

Pistáciové tiramisu s kokosovým mlékem
•225•

Gajar Halwa
SPICES TIP
Pokud byste si chtěli vychutnat naše vynikající sushi
u vás doma, jednoduše nám zavolejte na telefonní
číslo 233 088 777 a my vám ho rádi připravíme k
vyzvednutí přímo u nás v restauraci. Děkujeme!

Indický mrkvový pudink a vanilková zmrzlina
•235•

Flambovaný ananasový dort
zázvor, citronová tráva a med
•255•

Výběr sorbetů

HOSO MAKI & URAMAKI SUSHI / 1ks
Zeleninová rolka, houby Shiitake
avokádo a Takuan ředkev
•150•

DEZERTNÍ
MENU

limetka-liči, mandarinka, Yuzu, malina
•65• kopeček
Ohodnoťte svou návštěvu na
stránce TripAdvisor!

Informace o obsažených alergenech poskytne
obsluha na vyžádání zákazníka.
Ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.

Výběr zmrzliny
Jaggery (palmový cukr), zmrzlina z fazolí Tonka
zmrzlina z černého sezamu (bez laktózy)
kokosová (bez laktózy), vanilková
čokoládová, pistáciová
•65• kopeček

DEGUSTAČNÍ MENU
REGION JIHOVÝCHODNÍ ASIE
THAJSKO, VIETNAM, INDONÉSIE, MALAJSIE
Thajské krabí koláčky
okurkový salát, mango–chilli majonéza
Vietnamský pikantní salát s kuřetem
špenát, arašídy, rajčata, chilli dresink
***
REGION SEVEROVÝCHODNÍ ASIE
ČÍNA, KOREA, JAPONSKO
Jarní rolky s pekingskou kachnou a foie gras
salát ze zelené papáji, švestková omáčka
Čínské knedlíčky
2ks s kachním masem a kořenovou zeleninou
2ks s houbami Shiitake, zeleninou a jarní cibulkou

Rajčatový krém s ricottou
•125•
Kuřecí vývar
domácí nudle a zelenina
•125•
Ravioli plněne ricottou a bazalkovým pestem
cuketa, rukola a rajčatová omáčka
•185•

***
REGION JIHOZÁPADNÍ ASIE
INDIE, PÁKISTÁN, SRÍ LANKA

Tagliatelle s boloňským ragú
tradiční hovězí ragú s rajčaty a parmezánem
•185•

Makrela pečená v banánovém
listu a kerala kari
salát z okry, basmati rýže

Grilovaný losos
špenát a brambory s máslem
•395•

Jehněčí hřbet pečený v
Tandúru s omáčkou Rogan Josh
salát z cizrny, chléb naan s chilli

Kuřecí řízek
bramborové pyré
•295•

***
DEZERTY
Flambovaný ananasový dort
zázvor, citronová tráva a med

Čerstvě pečené lívance
borůvky a tvaroh
•215•

Kokosová zmrzlina
tapiokové perličky, liči, granátové jablko
karamelová omáčka

Jahodová polévka a Crème Fraîche
•215•

Pistáciové Tiramisu s kokosovým mlékem
CENA MENU: 1490 CZK za osobu
Vegetariánský pokrm

Pálivé

