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PRZYSTAWKI 

 

Nem 7,50zł 

Sajgonki nadziewane polędwicą wieprzową oraz warzywami, owinięte cienkim ciastem i smażone w 

głębokim oleju. 

Nem Phak  7,50zł 

Sajgonki nadziewane warzywami, tofu, makaronem sojowym, owinięte cienkim ciastem i smażone w 

głębokim oleju. 

Kiao Thod 9zł  

Smażone pierożki z ciasta Wan-tan nadziewane farszem z polędwicy wieprzowej. 

Pa Myk Thod 14,50zł 

Kalmary zapiekane w cieście tempura z sezamem oraz sosem chili  

Yum Kai 14,50zł 

Sałatka z kurczakiem, ananasem i mango 

 

 



ZUPY 

Tom Kha Kai 10,50zł 

Tajska zupa na bazie mleczka kokosowego, limonki i trawy cytrynowej z dodatkiem kurczaka  

Tom Yum Kung  11zł 

Pikantna tajska zupa z krewetkami i kolendrą oraz grzybami shitake 

Keng Kai Wan 9,5zł 

Słodko – kwaśna zupa z dodatkiem ananasa , papryki  i kurczaka 

DANIA GŁÓWNE 

Pad thai Kai 19,50zł 

Makaron ryżowy smażony z jajkiem z dodatkiem kurczaka, warzyw i kiełków mung 

Phaneng Kai 18zł 

Pikantne danie na bazie pasty curry oraz mleczka kokosowego, z dodatkiem liści limonowych, trawy 

cytrynowej i piersi kurczaka. 

 

Kai a`la Chef 21,50zł 

Smażone kawałki piersi z kurczaka z dodatkiem warzyw oraz orzechów nerkowca. 

Kai priao Wan 18zł 

Smażone kawałki piersi z kurczaka z warzywami oraz ananasem w słodko-kwaśnym sosie. 

Mu Thod Kathiem 20,50zł 

Smażona polędwica wieprzowa z czosnkiem, warzywami oraz swieżo mielonym pieprzem 

SUSHI 

Karai Set (18szt) 27zł 

Futomaki z grillowanym łososiem na ostro 6 szt., Ebiten na ostro 6 szt., Hosomaki z tuńczykiem i 

porem na ostro 6 szt. 

 

Amai Set (23szt) 32zł 

Datemaki z grillowanym łososiem na słodko 6 szt., Ebiten 6 szt., California z grillowaną rybą maślaną 

na słodko 5 szt., Hosomaki z ogórkiem 6 szt. 



DESERY 

Woon Ma Plow Mamuang  10zł 

Galaretka z mleka kokosowego, pulpy mango  z kawałkami mango  

Lody w tempurze 11zł 

Waniliowe lody w puszystym cieście,  obtoczone w tempurze i smażone w głębokim oleju 


