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Tapes Orientals 
Galetes de Gamba...€2.80 
Edamame...€4 
Costelles de Porc a l’estil d’Hunan...€7.50 
Rotllets de Primavera Vietnamites porc o vegetal...€6.90 
Costelles i Rotllets Combo...€7.20 
Hak Gau pastissos de Gambes Tigre al vapor...€6.90 
Siu Mai pastissos de pollastre al vapor...€6.50 
Xiao Long Bao pastissos de porc i col al vapor...€6.50 
Gyoza Pequín pastissos fregits de porc...€6.90 
Coliflor Bang Bang  ...€6.90 
 
Degustació Xinesa mínim 2 pers.... €8.50 cada persona 
Rotllets de Primavera Vietnamites, Siu Mai, Hak Gau, Xiao Long Bao, Costelles de Porc a l’Estil d’Hunan.  
 
Sopes 
Sopa Pequín Picant i Agre...€7.90 
Sopa Wan Tan de Gambes i Fideus...€7.90 
Sopa de Pollastre i Blat de Moro...€6.90 
 
 
 

 
Ànec 
Ànec Cruixent Aromàtic ½ Ànec...€26.50  
6 Creps Addicionals ...€4 
Servit amb 12 creps, salsa hoisin cogombre i cebes tendres. 
 

 
 
     
Plats Especials 
Filet de Bou Teriyaki ...€18.90 
Un adob japonès fet de salsa de soja, mirin, sake, all, gingebre i mel servit a sobre un llit de cebes i pebrots. 
 
Mango Magret...€17.90 
Magret a la planxa cobert amb una salsa chimichurri de mango dolça i una mica picant. 
 
Cruixent de Vedella picant ...€18.90 
Tires de vedella en salsa lleuger i cruixent tallat amb api i pastanagues en una salsa picant I dolça, guarnida de sèsam. 
 
Pollastre Katsu ...€14.90   Gambes Tigre ...€15.90 
Cruixent fregit de pa ‘panko’ amb una salsa de curri aromàtica japonesa. 
 
Firecracker .Pollastre...€14.90   Gambes Tigre ...€15.90  
Una combinació ardent de tirabecs, pebrots, cebes i xili vermell, rematat amb sèsam, shichimi i llima fresca.  
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La Cuina de Schezuen  
Una combinació picant, espècies del pebre Schezuen i ardent xili vermell, carbassó, pastanagues, pebrots i ceba. 
Ànec...€15.50   Porc...€14.50   Pollastre...€14.50   Bou...€15.50    Gambes Tigre...€15.50   Vegetarià...€14.50 
 
L’Estil Pequin  
Un plat típic de Pequin, picant i una mica agredolç, fregit lleugerament amb bambú, xampinyons xinesos, carbassó, 
pebrots i pastanagues. 
Porc...€14.50   Pollastre...€14.50   Gambes Tigre...€15.50   Vegetarià...€14.50 
 
Plats Agredolços 
Arrebossat lleuger i cruixent, amb trossos de pinya, pebrots i pastanagues amb una salsa agredolça.  
Ànec...€15.50   Porc...€ 14.50   Pollastre...€14.50   Gambes Tigre...€15.50 
 
Gingebre i Cebes Tendres 
Un plat gustós i aromàtic, fregit “al wok” amb gingebre fresc, cebes tendres, verds mixtos i brots de bambú. 
Ànec...€15.50   Porc...€ 14.50   Pollastre...€ 14.50   Bou...€15.50   Gambes Tigre...€15.50   Vegetarià...€14.50  
 

 
Curri Vermell Tailandès  
Un curry fragant i tradicional de Tailàndia fet amb una barreja 
delicada incloent xili vermell, herba llimona, salsa de peix, 
coriandre, alfàbrega, fulles de llima i llet de coco cremosa. 
Ànec...€15.50   Porc...€14.50   Pollastre...€14.50   Bou...€15.50   
Gambes Tigre...€15.50   Vegetarià...€14.50  
 

 
Noodles “Chow Mein” Fideus   
Fideus d’ou o d’arròs Fregit “al wok” amanit amb brots de soja i verdures barrejades.  
Ànec...€14.50   Porc...€13.50   Pollastre...€13.50   Bou...€14.50   Gambes Tigre...€14.50   Vegetariá...€13.50 
 
Arròs  
Un bol gran d’arròs fregit amb ous, pastanagues i pèsols. 
Ànec...€14.50   Porc...€13.50   Pollastre...€13.50   Bou...€14.50   Gambes Tigre...€14.50   Vegetariá...€13.50 
 
Acompanyaments 
Verdures de la Temporada amb all...€7.50 
Arròs al Vapor...€2.50 
Arròs amb Ous Ferrats...€4 
Patates Fregides de Moniato...€4 
Patates Fregides...€4 
Fideus d’ou...€4 
Fideus d’arròs...€4 
 
 
 

Tots els plats principals se serveixen amb arròs al vapor excepte Crispy Duck, Chow Mein i Bols de d’Arròs 


