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Taste of Asia



Предястия / Appetizers

Пикантна Тайландска Салата *                                          250 gr            16.00
 Spicy Thai Salad*
Тънко нарязано печено говеждо месо с лук, краставица,  и чили прясня мента
Sliced roasted beef with onions, cucumber, chili and fresh mint
 

Салата с орозови нудли и скариди*                                    250 gr            16.00
Rice noodle and shrimp salad*
С пиперки, краставици, домати, лук, (императорска гъба) и кориандър гъби „шиитаке”
Bell pepper, cucumber, tomato, onions, shiitake and coriander

Пролетни ролца *                                                                   200 gr             16.00
Spring rolls *
Зеленчукови пролетни ролца със  поднесени със сладък  сосскариди чили
 Vegetable and shrimp spring rolls served with a sweet chili sauce 

Комбинация от сатай - индонезийски шишчета*         250 gr.  20.00
Assorted Satay*
Шишче с телешко, пилешко и  поднесени с  сос скариди фъстъчен
Beef, chicken and shrimp skewers served with peanut sauce

Чипс от скариди*                                                                    200 gr.            11.00
Prawn crackers*

Супи  / Soups

Kитайска супа ‘Уон Тон’*                                                      300 gr.            12.00
 Wonton soup*
Kитайски равиоли в телешка гозба с нюанс на джинджифил
Chinese ravioli in a fragtant ginger chicken stock
 

Традиционна японска  Мисо супа*                                      300 gr.            8.00
Miso soup*
Императорски гъби шиитаке, тофу, водорасли нори и мисо бульон 
Shiitake, tofu, nori and miso consomme 

  

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост 
* This product contains substances causing allergies and intolerances

Цените са в лева и включват ДДС  /  All our prices are in BGN  & including VAT



Цените са в лева и включват ДДС  /  All our prices are in BGN & including VAT

Основни Ястия / Main Courses 

Цяла Пъстърва*                                                                    400 gr.              24.00
Whole trout *
Приготвена на пара и поднесена със сусамов соев сос
Steamed and served with a sesame soya sauce

Морски деликатеси с червено къри*                                400 gr.              28.00
Red curry seafood*
Поднесени в  с пикантен сос от червено  и пресен ананаскокосово мляко  къри
Served in a spicy red curry  and fresh pineapple saucecoconut milk

Сьомга Терияки*                                                                    350 gr.              28.00
Salmon teriyaki*
Традиционно Японски ястие
Traditional Japanese dish

Кисело - сладко пиле*                                                            400 gr.              18.00
Sweet and sour chicken*
Дълбоко пържено и поднесено със сос от сладки чушки и бамбукови връхчета
Deep fried and served with a sweet pepper and bamboo shoots sauce 

Свински ребра по Банкокски *                                           500 gr.             28.00
Pork ribs Bangkok*
Мариновано месо с лимонена трева и  и запечени на грил кокосово мляко
Marinated meat with lemon grass, ginger and coconut milk and then grilled 

Говеждо Хонг Конг *                                                             400 gr.              32.00
Beef Hong Kong*
Маринованo месо с лимонена трева и  и запечени на грил  кокосово мляко
Marinated meat with lemon grass  and coconut milk and then grilled 

Патица по Пекински *                                                         350 gr.              36.00
Crispy duck*
Хрупкава ароматна патица с китайски палачинки
Crispy fragrant duck with Chinese pancakes

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост 
* This product contains substances causing allergies and intolernces



Ориз и Нудли / Rice and Noodles  

Наси Горенг Бали - Оригинална индонезийска гозба*   450 gr.           24.00
Nasi goreng Bali (Indonesian dish)*
Сотирани скариди, пилешко, свинско, зеленчуци и ориз с пържено яйце
Sauteed shrimps, chicken, pork, vegetables and rice with a fried egg

Нудли Сингапур*                                                                      350 gr.           22.00
Noodles Singapore*
Сотирани скариди, зеленчуци, чесън и яйчени нудли с лек нюанс от къри
Sauteed shrimps, vegetables, garlic, chili and egg noodls with a touch of curry

Десерти / Desserts  

Плодове*                                                                                      250 gr.           10.00
Fruit*
Салата от екзотични плодове
Exotic fruit salad

Темпура банан*                                                                         150 gr.            13.00
Tempered banana*
с кокосов сос, карамел и сладолед 
Deep fried and served with a sweet pepper and bamboo shoots sauce 

Селекция Мочи *                                                                       150 gr.             6.50
Selection Moshi*
традиционен Японски десерт
Traditional Japanese dessert

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост 
* This product contains substances causing allergies and intolerances

Цените са в лева и включват ДДС  /  All our prices are in BGN & including VAT



  Вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост/
Substances or products causing allergies or intolerances

1. Зърнени култури, съдържащи глутен /пшеница, ръж, ечемик, овес, шпелта, камут и 
продукти от тях/
Cereals containing gluten / wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut and products /

2. Ракообразни и продукти от тях
Crustaceans and their products

3.Яйца и продукти от тях
Eggs and their products

4. Риба и рибни продукти
Fish and fish products

5. Фъстъци и продукти от тях
Peanuts and their products

6. Соя и соеви продукти
Soybeans and products

7. Мляко и млечни продукти
Milk and milk products

8. Ядки /бадеми, лешници, орехи, кашу, шам-фъстък, бразилски орех, макадамия, пеканови 
ядки/
Nuts / almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pistachios, Brazil nuts, macadamia nuts Pecan /

9. Целина и продукти от нея
Celery and its products

10. Синап и продукти от него
Mustard and its products

11. Сусамово семе и продукти от него
Sesame seeds and its products

12. Лупина и продукти от нея
Lupin and production of its outputs

13. Мекотели и продукти от тях
Molluscs and their products

14. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10mg/kg или 10 mg/l
Sulfur dioxide and sulphites in concentrations greater than 10mg/kg or 10 mg/l

* This product contains substances causing allergies and intolerances
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