ZUPY
400. Zupa pikantno-kwaśna

10 zł

Sour and spicy soup
401. Zupa Won-Ton

12 zł

Won-Ton soup
402. Zupa z kaczką i pieczarkami

12 zł

Duck and mushrooms soup
403. Zupa krewetkowa z dodatkiem paluszków krabowych

12 zł

Shrimp soup with crab sticks
404. Zupa z bambusem i grzybami mun

10 zł

Soup with bamboo and moon mushrooms
405. Zupa z kurczakiem

9 zł

Chicken soup

DANIA Z KURCZAKA
406. Kurczak Gong- Bao
(sos słodko-pikantny, cebula, orzeszki ziemne)

24 zł

Gong-Bao chicken
(sweet and spicy sauce, onion, peanuts)
407. Kurczak w ananasie
(słodki sos z kawałkami ananasa)
Pineapple chicken
(sweet sauce with pineapple chunks)

28 zł

408. Kurczak Smok
(sos słodko-pikantny, papryka, sezam)

28 zł

„Smok” Chicken
(sweet and spicy sauce, pepper, sesame seeds)
409. Kurczak na gorącym półmisku
(sos ostrygowo-sojowy, papryka, pieczarki i grzyby mun)

26zł

Chicken on a hot plate
(oyster-soy sauce, pepper, mushrooms, mun mushrooms)
410. Kurczak po pekińsku
(sos szefa kuchni, cebula)

28 zł

Peking Duck
(chef’s sauce, onion)
411. Kurczak po syczuańsku
(papryka, marchewka, cebula, papryczki chili)

24zł

Sichuanese style chicken
(pepper, carrot, onion, chili peppers)
412. Kurczak po hong-końsku
(sos słodko kwaśny)

24zł

Hong-Kong Chicken
(sweet and sour sauce)

DANIA Z WIEPRZOWINY
413. Wieprzowina po syczuańsku
(papryka, marchewka, cebula)

24 zł

Sichuanese style pork
(pepper, carrot, onion)
414. Wieprzowina Yuxiang
(sos słodko-pikantny, papryka, marchewka, grzyby mun)
Yuxiang pork
(sweet and spisy sauce, pepper, carrot, mun mushrooms)

24zł

415. Golonko po syczuańsku
(papryka, marchew, cebula, papryczki chili)

32 zł

Sichuanese style pork knuckle
(pepper, carrot, onion, chili peppers)
416. Wieprzowina po pekińsku
(sos szefa kuchni, cebula)

28 zł

Pecking pork
(chef’s suace, onion)
417. Wieprzowina z ananasem
(słodki sos, ananas)

28zł

Pineapple pork
(sweet sauce with pineapple chunks)
469. Golonko Szefa
(sos sojowy, wasabi)

56 zł

Chef’s pork knuckle
(soy sauce, wasabi)
470. Żeberka Smok
(sos szefa kuchni)

46 zł

„Smok” Ribs
(chef’s sauce)

WOŁOWINA
418.Wołowina Smok w kminie rzymskim

36 zł

„Smok” beef with cumin
419. Wołowina w sosie z czarnego pieprzu
(sos z czarnego pieprzu, papryka, cebula, grzyby mun, pieczarki)
Beef in black pepper suace
(black pepper sauce, pepper, onion, mun mushrooms, mushrooms)

34 zł

420. Wołowina po syczuańsku
(marchew, papryka, cebula, papryczki chili)

34 zł

Sichuanese style beef
(carrot, pepper, onion, chili peppers)
421. Wołowina na gorącym półmisku
(sos sojowo-ostrygowy, cebula)

34 zł

Beef on a hot plate
(oyster-soy sauce, onion)
422. Wołowina Gong-Bao
(sos słodko-pikantny, orzeszki ziemne, cebula)

34 zł

Gong-Bao beef
(sweet and spice sauce, peanuts, onion)

KACZKA
423. Chrupiąca kaczka po pekińsku z sosem żurawinowym

38 zł

Pecking crispy duck with cranberry sauce
424. Kaczka na ostro
(papryka, cebula, sezam, papryczki chili)

38 zł

Spicy duck
(pepper, onion, sesame seeds, chili peppers)
425. Kaczka Gong Bao
(sos słodko-pikantny, cebula, orzeszki ziemne)

38 zł

Gong-Bao duck
(sweet and spicy sauce, onion, peanuts)
426. Kaczka w sosie z czarnego pieprzu
(sos z czarnego pieprzu, papryka)
Duck in black pepper sauce
(black pepper sauce, pepper)

40 zł

468. Kaczka Plum
(sos ze śliwki)

46 zł

Plum Duck
(plum sauce)

BARANINA
427. Baranina w kminie rzymskim
(cebula, marchewka)

58 zł

Mutton with cumin
(onion, carrot)
428. Baranina na ostro
(cebula, papryczki chili)

58 zł

Spicy Mutton
(onion, chili peppers)

OWOCE MORZA
429. Krewetki Gong Bao
(sos słodko-pikantny, cebula, orzeszki ziemne)

38 zł

Gong-Bao shrimp
(sweet and spicy sauce, onion, peanuts)
430.Chrupiące krewetki z sosem żurawinowym

48 zł

Crispy shrimp with cranberry sauce
431. Panierowane krewetki z sosem słodko-kwaśnym

38 zł

Dreged shripm in sweet and sour sauce
432. Kalmary na ostro
(seler zielony, cebula, sezam, papryczki chili)
Spicy Calmari
(celery, onion, sesame seeds, chili peppers)

38 zł

433. Kalmary z warzywami
(papryka, grzyby mun, seler zielony)

36 zł

Calmari with vegetables
(pepper, mun mushrooms, celery)
434. Panierowana ryba na ostro
(seler zielony, sezam, papryczki chili)

30 zł

Dreged spicy fish
(celery, sesame seeds, chili peppers)
435. Ryba na gorącym półmisku
(sos z czarnego pieprzu, cebula)

32 zł

Fish on a hot plate
(black pepper sauce, onion)

DANIA Z WARZYW
436. Brokuły z czosnkiem

18 zł

Broccoli with garlic
437. Brokuły z paluszkami krabowymi

20 zł

Broccoli with crab sticks
438. Kalafior w sosie pomidorowym

18 zł

Cauliflower in tomato sauce
439. Bakłażan Yuxiang
(sos słodko-pikantny, papryka, grzyby mun)

24 zł

Yuxiang Aubergine
(sweet and spicy sauce, pepper, mun mushrooms)
440. Zielona fasolka szparagowa na ostro z papryczkami chili
Spicy green beans with chili peppers

22 zł

DANIA Z RYŻEM I MAKARONEM
441. Smażony ryż
(jajko, marchewka, zielony groszek)

20 zł

Fried rice
(egg, carrot, green peas)
442. Smażony ryż z curry
(jajko, marchewka, zielony groszek)

20 zł

Curry fried rice
(egg, carrot, green peas)
443. Smażony makaron z warzywami
(kapusta pekińska, grzyby mun, cebula, jajko)

20 zł

Fried noodles with vegetables
(Chinese leaves, mun mushrooms, onion, egg)
444. Smażony makaron z kurczakiem
(kurczak, kapusta pekińska, grzyby mun, cebula, jajko)

22 zł

Fried noodles with chicken
(chicken, Chinese leaves, mun mushrooms, onion, egg)
445. Smażony makaron z wołowiną
(wołowina, kapusta pekińska, grzyby mun, cebula, jajko)

24 zł

Fried noodles with beef
(beef, Chinese leaves, mun mushrooms, onion, egg)

PIEROGI
446. Baozi z wieprzowiną na parze 9szt.

20 zł

Steamed Baozi 9pc
447. Baozi z wieprzowiną smażone 6szt.
Fied Baozi 6pc

16 zł

448. Pierogi z wieprzowiną na parze 9szt.

18 zł

Steamed pork dumplings 9 pc
449. Pierogi z wieprzowiną smażone 9szt.

22 zł

Fried pork dumplings 9 pc
450. Xia Jiao 4szt. (4pc)
(ciasto ryżowe, krewetka

12 zł

(rice dough, shrimp)
451. Shao Mai 5szt. (5pc)
(ciasto pszenne, krewetka)

14 zł

(wheat dough, shrimp)

DODATKI
452. Sajgonki z mięsem 4szt.

14 zł

Meat egg rolls 4pc
453. Sajgonki bez mięsa 4szt.

12 zł

Vegetable egg rolls 4pc
454. Chrupiące kalmary 6szt.

14 zł

Crispy calmari rings 6pc
455. Czipsy krabowe

8 zł

Crab chips
456. Panierowane paluszki krabowe 4szt.
Dreged crab sticks 4pc

12 zł

457. Smażone Won-Ton 4szt.

14 zł

Fired Won-Ton 4pc
458. Frytki małe (150g)

7 zł

Small fries
459. Frytki duże (300g)

10 zł

Large fries (300g)
460. Ryż

3 zł

Rice
461. Surówka Smok
(słodko-kwaśna, pikantna, posypana orzeszkami ziemnymi)

2 zł

„Smok” side salad
(sweet and sour, spicy)
462. Kimchi

10 zł

463. Wakame

10 zł

DESERY
464. Smażony ananas 3szt.
(z miodem i kokosem)

10 zł

Fried pineapple 3pc
(with honey and coconut)
465. Smażone jabłko
(z miodem i kokosem)
Fried apple
(with honey and coconut)

10 zł

466. Smażony banan
(z miodem i kokosem)

10 zł

Fried banana
(with honey and coconut)
467. Smażone lody
Fried ice-cream

15 zł

