
GYÖMBÉRES SÜTŐTÖKLEVES
GINGER PUMPKIN SOUP
Kókuszkrémes, gyömbéres, fahéjas, 
fűszeres sütőtök krémleves pirított tökmaggal tálalva.
Slightly spicy pumpkin cream soup with coconut cream, 
ginger and cinnamon, served with roasted pumpkin seeds.
2590,-

LAP GAI SALÁTA 
LAP GAI SALAD
Kedvenc thai salátánk, melynek alapjául a friss menta és 
a koriander szolgál, amire chillis marhaszeleteket helyezünk. 
Lilahagymával, uborkával, zellerrel, ponzu szósszal és friss 
limelével szervírozzuk.
Mixed salad with mint, coriander, cucumber, red onion, 
fresh celery with roasted beef marinated in ponzu sauce and 
freshly squeezed lime juice, with a touch of chilli.
3990.-

ROCK SHRIMP
ROCK SHRIMP
Sült tempurázott rák falatkák fokhagymás csípős majonézbe 
forgatva, friss vegyes salátán tálalva.
Fried prawn tempura with spicy garlic mayonnaise, 
served on a bed of mixed salad.
4190.-

SELYEM TOFU
SILKEN TOFU
Lágy selyemtofu édes hagymalekvárral és ponzu szósszal.
Soft silken tofu with sweet onion jam and ponzu sauce.
2990.-
   
PAD KA PAO
PAD KA PAO
Bélszíncsíkok fűszeres szósszal és bazsalikommal, mentával, 
fokhagymával és gyömbérrel összepirítva, rizzsel és tojással 
rétegezve. Sült rizzsel is választható.
Chopped beef fillet with spicy sauce and basil, mint, garlic 
and mint crushed, layered with steamed  or fried rice and 
a sunny side up on the top.
4990.-
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LICSI MARTINI 
LYCHEE MARTINI
Russian std. Original, kwai fee, licsi püré, 
bodza szirup, citruslé, licsilé.
Russian std. Original, kwai fee, lychee puree, elderflower 
syrup, citrus juice, lychee juice.
3990.-

UNAGI TEKERCS
UNAGI ROLL
8 db-os kifordított tekercs krémsajttal, snidlinggel, 
kanpyoval, tamagoval, uborkával, répával, sült angolna 
és szezámmag borítással.
8 pcs I/O roll will creamcheese, chives, kanpyo, tamago, 
cucumber, carrot, fried eel and seasame seed topping.
4990.-

SZEZONÁLIS SASHIMI VÁLOGATÁS
SEASON SASHIMI PLATE
9 szelet friss sashimi szelet a következő halainkból: 
tengeri süllő, nyers lazac, vöröstonhal tál karalábéval és 
ponzu szósszal tálalva.
9 slices of our fresh fish selection: suzuki white fish, 
raw salmon, tuna with kohlrabi and served with ponzu sauce.
5990.-

SZEZONÁLIS NIGIRI VÁLOGATÁS
SEASON NIGIRI PLATE
Vegyes nigiri tál nyers lazaccal, vöröstonhallal, tengeri 
süllővel, tigrisrákkal, tamagoval, avokádóval és uborkàval, 
valamint angolnával.
Mixed nigiri plate with raw salmon, tuna, suzuki white fish, 
shrimps, tamago, avocado and cucumber and also with eel.
4990.-

FEHÉRCSOKOLÁDÉS, 
ŐSZIBARACKOS TAVASZI TEKERCS
SEASON SWEET SPRING ROLL
Édes tavaszi tekercsünk új köntösben: 
fehércsokoládéval és őszibarackkal. 
White chocolate and peach spring rolls.
2490.-
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