
Napoje gorące
Hot beverages

Alkohole
Alcohol

Napoje zimne
Cold beverages

Woda gazowana sparkling water

Woda niegazowana still water

Kawa Coff ee

Herbata Tea

Soft Drinks 200ml    8,-
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Tonic

Woda kokosowa 300ml   12,-
Coconut water

Jałowiec 300ml    10,-
Juniper drink 300ml

Soki 250ml Juice 250ml    8,-
Pomarańcza, Grejpfrut, Czarna Porzeczka, 
Jabłko, Pomidor 
Orange, Grapefruit, Black Currant, Apple, Tomato

Soki egzotyczne 250ml Exotic Juice 250ml 10,-
Mango, Lichi
Mango, Lichi

Napoje z Aloesem 200ml Aloe drink 200ml 10,-
Aloe Vera, Aloe Vera bez cukru, Kokos, Mango,
Kokos+Mango
Alove Vera, Aloe Vera no sugar, Coconut, Mango, 
Coconut + Mango

Herbaty mrożone 300ml Iced tea 300ml 

Lemoniada własnego wyrobu   10,-
Z trawą cytrynową lub tajską bazylią
Homemade lemonade with lemon grass or Thai Basil

· Americano      10,-         
· Kawa Latte ( Caff fe Latte )     12,-         
· Cappuccino       12,-         
· Espresso        7,-         
· Espresso Macchiato      8,-         
· Podwójne Espresso ( Double Espresso )   12,-         

Piwo Beer

· Singha 0.3l      14,-         
· Chang Beer 0.3l      14,-         
· Lech 0.3l      8,-         
· Pilsner 0.5l        13,-         
· Tyskie 0.5l       10,-         
· Książęce Pszeniczne 0.5l ( wheat beer )   11,-         
· Książęce Czerwony Lager 0.5l    11,-
· Książęce Ciemne Łagodne 0.5l   11,-
· Lech Free 0.3l ( non-alcoholic )     8,-              

· Herbata zielona mrożona z limonką, miętą i miodem 10,-
  Green Tea with lime, mint and honey
· Mrożona herbata tajska z mlekiem i cukrem  10,-
  Thai iced tea with milk and sugar

· Badoit 330ml      11,-         
· Badoit 750ml      19,-         
· Cisowianka Perlage 300ml     8,-         
· Cisowianka Perlage 700ml     15,-         

Wódka 40ml Vodka 40ml

· Finlandia     11,-         
· Finlandia Lime      13,-         
· Wyborowa     10,-         
· Absolut       12,-         
· Gorzka Żołądkowa     8,-         
· Żubrówka      8,-         
· Żubrówka Czarna      10,-         

Whisky 40ml Whiskey 40ml

· Jack Daniels      16,-         
· Ballantines      16,-         
· Passport      15,-         
· Jameson      18,-         

Likiery 40ml Liquers 40ml

· Baileys       13,-         
· Campari     13,-         
· Jagermeister      12,-         

Wermut 40ml Vermouth 100ml

· Martini Bianco      14,-         
· Martini Extra Dry      14,-         

Koniak 40ml Cognac 40ml

· Martell VS      24,-         

Tequila 40ml
· Olmeca Silver      15,-         

Rum 40ml
· Bacardi       12,-         

Gin 40ml
· Seagrams       12,-         
· Gin Lubuski       11,-         

· Cisowianka 300ml    8,-         
· Cisowianka 700ml     15,-                 
· Evian 330ml      11,-                 
· Evian 750ml      19,-                 

· Herbata Czarna ( Black tea )     10,-
· Herbata Zielona ( Green tea )    12,-         
· Herbata Zielona Jaśminowa ( Jasmin green tea )  12,-         
· Herbata Zielona z ryżem ( Green tea with rice )  13,-         
· Herbata Tajska ( Thai tea )    13,-        
· Herbaty zielone smakowe ( Flavoured green tea ) 14,-  
· Samurai     14,-
  Zielona herbata Bancha, cynamon, goździki, migdały, pomarańcza

  Bancha green tea, cinnamon, cloves, almond, orange

Gung Thawt      21,-
Krewetki w tempurze z trawą cytrynową, kolendrą i 
kurkumą
Prawns in tempura with lemon grass, coriander and turmeric

Przystawki na ciepło
Starters

Przystawki na zimno
Cold appetizers

Talerz przystawek Khuk   62,-         
· 2x Tim Sum kurczak i krewetki, 
· 2x Tim Sum owoce morza,
· 2x Spring Rolls z warzywami, 
· 2x Spring Rolls krewetki, 
· 2x Spring Rolls z wieprzowiną,
· 2x Wonton z wieprzowiną,
· 2x Wonton z warzywami, 
· 4x Po pia yaki nori

2x Tim Sum chicken and prawns, 2x Tim Sum sea food, 
2x Spring Rolls with vegetables, 2x Spring Rolls with prawns, 
2x Spring Rolls with pork, 2x Wonton with pork, 
2x Wonton with vegetables, 4x Po pia yaki nori 

Po Pia Sod
Thai Rolls z mango, świeżymi warzywami i makaronem
sojowym - zawinięte w papier ryżowy
Thai Rolls with mango, crunchy vegetables and glass noodles
- all wrapped in rice paper

Tod Mun Thale    21,-
Placuszki rybno-krewetkowe z sosem słodkie chili
Fish & Prawn Cakes with sweet chili sauce

Neua Nam Tok    24,-
Ostra sałatka z grillowanej wołowiny, czerwoną cebulą
i tajskimi ziołami
Spicy Grilled beef salad with red onion and thai herbs 

Do stolika od 5 osób doliczamy 10% serwisu.
We add 10% service charge to the table of 5 people or more.

Som Tum Mamuang    30,-
Ostra sałatka z mango, krewetkami, wiórkami 
kokosowymi, orzechami ziemnymi i tajskimi ziołami
Spicy Thai Mango salad with prawns, coconut shrims, 
peanuts and thai herbs

Po-Pia Yaki Nori    21,-
Smażone naleśniki z krewetkami zawinięte 
w algi morskie Yaki Nori
Deep fried prawn Rolls wrapped in Yaki Nori algae

Thai Sate 
Grillowane szaszłyki podawane z sosem orzechowym
Grilled marinated chicken on skewers served with 
peanut sauce

· Gai  ( Kurczak / Chicken )    16,-  
· Gung  ( Krewetki / Prawns )   23,-         

Po-Pia Thot Phak
Chrupiące tajskie naleśniki Spring Rolls podawane 
z sosem słodkie chili
Golden fried Thai Spring Rolls served with sweet chili sauce

· Phak  ( Warzywa / Vegetables )    14,-         
· Gung  ( Krewetki / Prawns )    22,-         

· Gung  ( Krewetki / Prawns )   20,-         
Krewetki, mango, ogórek, kolendra, mięta, marchew,
makaron sojowy
Shrimps, mango, cucumber, coriander, mint, carrot and
glass noodles

· Plaa  ( Łosoś / Salmon )     19,-
Łosoś, mango,ogórek, marchew, kolendra,
kapusta pekińska, makaron sojowy 
Salmon, mango, cucumber, carrot, coriander, 
chinese cabbage, and glass noodles

         
· Pet  ( Kaczka / Duck )    19,-   

Kaczka, mango, ogórek, marchew, kolendra, 
kapusta pekińska,makaron sojowy
Duck, mango, cucumber, carrot, coriander,
chinese cabbage and glass noodles

      
· Phak  ( Warzywa / Vegetables )    16,-         

Mango, ogórek, marchew, kolendra, kapusta pekińska,
kiełki sojowe, makaron sojowy
Mango, cucumber, carrot, coriander, chinese cabbage 
and glass noodles

Tim Sum
Tajskie pierożki na parze 
Thai Steamed Dumplings

· Gai & Gung ( Kurczak i krewetki / Chicken & prawns ) 21,-
· Thale  ( Owoce morza / Seafood )   26,-         

Kiaw Krawp Moo        
Chrupiące Sakiewki Wonton
Crispy Pork Wonton

· Moo ( Wieprzowina / Pork )         15,-
· Phak  ( Warzywa / Vegetables )   15,-         



Zupy
Soups

Tradycyjne tajskie curry
Traditional Thai Curry

Makarony
Noodles

Tom Kha  
Klasyczna tajska zupa z mlekiem kokosowym, 
galangalem i trawą cytrynową, do wyboru z:
Classic Thai soup made from coconut milk, galangal 
and lemon grass with:

Tom Yam 
Klasyczna tajska ostro-kwaśna zupa z trawą cytrynową 
i liściem limonki do wyboru z:
Classic Thai hot & sour soup with lemon grass and lime leafs
with:

Pad-Thai 
Klasyczny tajski makaron ryżowy smażony z jajkiem, tofu,
cebulą, szczypiorkiem, podany z kiełkami Mung 
i orzeszkami ziemnymi
Classic Thai rice noodle fried with egg, with tofu, onions, 
chives, served with Mung sprouts, peanuts with:

Pad Kee Mao 
Smażony makaron ryżowy z jajkiem, tajską bazylią, chili, 
warzywami i sosem sojowym
Fried rice noodles with chilies, Thai basil leaves, 
vegetables, soy sauce with:

Pad Woon-Sen 
Smażony makaron sojowy z jajkiem, warzywami
Fried glass noodles with egg, vegetables and with: 

Kaeng Phet Yant    43,-
Czerwone curry z kaczką gotowane na mleku kokosowym
z owocami liche, papryką, cebulą i tajską bazylią
Red curry with duck cooked on coconut milk with
lychee fruit, pepper, onion and Thai basil

Kaeng Phed Gung    47,-
Krewetki w czerwonym curry gotowanym na mleku
kokosowym z ananasem i tajską bazylią
Prawns in red curry sauce, with coconut milk, 
with pineapple and Thai basil 

Guaw Tiaw Pet    21,-
Zupa z pieczonej kaczki z kiełkami i makaronem ryżowym
Duck soup with bean sprouts and rice noodles

Kuaytiaw Tom Yom    21,-
Ostro-kwaśna zupa z siekaną wieprzowiną, kiełkami
i makaronem ryżowym
Spicy & sour soup with minced pork ,bean sprouts
and rice noodles

Kiaw Waam     19,-
Tajski Rosół z pierożkami Wonton i grzybami szitake
Thai Broth with Wonton dumplings and shitake mushrooms

· Gung  ( Krewetki / Prawns )   24,-         
· Phak  ( Warzywa / Vegetables )   19,-         
· Gai  ( Kurczak / Chicken )    21,-  

· Gai  ( Kurczak / Chicken )    21,- 
· Gung  ( Krewetki / Prawns )   24,-         
· Phak  ( Warzywa / Vegetables )   19,-         

· Gai  ( Kurczak / Chicken )    29,-  
· Gung  ( Krewetki / Prawns )   38,-         
· Phak  ( Warzywa / Vegetables )   29,-         

· Gai  ( Kurczak / Chicken )    29,-  
· Gung  ( Krewetki / Prawns )   38,-         
· Phak  ( Warzywa / Vegetables )   27,-         

· Gai  ( Kurczak / Chicken )    29,-  
· Gung  ( Krewetki / Prawns )   38,-         
· Gai & Gung  ( kurczak i krewetki /chicken & prawns) 37,-
· Pet  ( kaczka / duck )    36,-      

Kaeng Garee
Żółte curry z mlekiem kokosowym, groszkiem, ananasem, 
papryką i tajską bazylią do wyboru z:
Yellow curry with coconut milk, peas, pineapple, red pepper 
and Thai basil with:
· Gai  ( kurczak / chicken )    34,-
· Moo  ( wieprzowina / pork )    35,-         
· Gung  ( krewetki / prawns )   47,-         
· Phak & Tofu  ( warzywa i tofu / vegetables and tofu ) 34,-                  

Kaeng Garee Mango
Żółte curry z mlekiem kokosowym, mango, papryką, 
cebulą i pomidorem do wyboru z:
Yellow curry with coconut milk, mango, red pepper,
onion and tomato with:

· Gai  ( kurczak / chicken )    34,-
· Pet  ( kaczka / duck )     43,-                         

Chuu Chea Plaa     41,-
Łosoś w żółtym curry z mlekiem kokosowym,
papryką, fasolką edamame i liśćmi limonki
Yellow curry salmon with coconut milk, red pepper,
edamame beans and Thai basil

Kaeng Phanaeng 
Phanaeng curry z mlekiem kokosowym, orzechami
ziemnymi, cebulą, papryką i tajską bazylią
Phanaeng curry with coconut milk, peanuts, onion, 
red pepper and Thai basil with:

· Gai  ( kurczak / chicken )    34,-
· Neua  ( wołowina / beef )     37,-         
· Gung  ( krewetki / prawns )   47,-         
· Phak & Tofu  ( warzywa i tofu / vegetables and tofu ) 34,-                  

Kaeng Phed 
Czerwone curry z mlekiem kokosowym, papryką, bambusem
i tajską bazylią do wyboru z:
Red curry with coconut milk, red pepper, bamboo 
and Thai basil with:

· Gai  ( kurczak / chicken )    34,-
· Moo  ( wieprzowina / pork )    35,-                 
· Phak & Tofu  ( warzywa i tofu / vegetables and tofu ) 34,-                  

Kaeng Keow Waan 
Zielone curry z mlekiem kokosowym, papryką, 
bambusem, tajskim bakłażanem i bazylią do wyboru z:
Green curry with coconut milk, red pepper,bamboo, 
Thai aubergine and basil with:

· Gai  ( kurczak / chicken )    34,-
· Neua  ( wołowina / beef )     37,-         
· Gung  ( krewetki / prawns )   47,-         
· Phak & Tofu  ( warzywa i tofu / vegetables and tofu ) 34,-                  

Neua Yang      58,-
Marynowana polędwica wołowa z grilla z ostrym 
sosem z trawą cytrynową
Grilled marinated sirloin, thinly sliced, served with 
spicy sauce with lemon grass

Dania z Woka
Wok Dishes

Dodatki
Wok Dishes

Smażony ryż
Stir fried rice

Khao Pad  
Smażony ryż jaśminowy z tajską bazylią, chili
i sadzonym jajkiem
Stir-fried jasmine rice with Thai basil leaves, chili 
and fried egg on top with:

Pad Ka Prow
Tradycyjne danie smażone na woku z dodatkiem 
świeżego chili i aromatycznej tajskiej bazylii
Traditional stir-fry with fresh chili and Thai basil leaves with:

Gai Pad Med Ma Muang   38,-
Smażony kurczak z orzechami nerkowca papryką,
cebulą i grzybami Shitake
Stir-fried chicken with cashew nuts, pepper, onion 
and Shitake mushroom

Gung Kra Thiam    49,-
Krewetki z czosnkiem i pieprzem (7 szt.)
Prawns with garlic and white pepper (7 pieces)

Gai Priao Wan    35,-
Kurczak w sosie słodko-kwaśnym
Chicken in sweet & sour sauce

Plaa Song Khreuang    42,-
Grillowany łosoś z salsą ze świeżego mango
i suszonymi krewetkami
Stir-fried salmon with fresh mango salsa and fried prawns

Neua Pad Nam Mun Hoy   58,-
Grillowana marynowana polędwica wołowa 
z trzema rodzajami grzybów w sosie ostrygowym
Grilled marinated sirloin, thinly, sliced, served with 
three kinds of mushrooms in oyster souce

Pet Sauce Makham     48,-
Grillowana pierś kaczki podana na warzywach z woka
i sosem tamaryndowym
Grilled duck breast served with vegetables from wok and
tamarind sauce

Phat Phak Ruam Mit   18,-
Smażone warzywa z woka
Stir-fried Thai vegetables

Phat Hua ka-lum Pee   18,-
Smażona kapusta Pak czoi z grzybami, czosnkiem i chili
Stir-fried Pak choi with mushrooms garlic and chili

Ryż Jaśminowy    5,-
Jasmine rice

Salad A-Jad      15,-
Ostra sałatka z ogórka z orzechami
Spicy cucumber salad with nuts

Porcja dowolnego warzywa (20g)  3,-
Serving of any vegetables (20g)

Porcja mięsa (50g)     5,-
Meat portion (50g)

See Khrong Moo Kra Thiam  39,-
Marynowane żeberka wieprzowe w słodkim sosie 
czosnkowym
Marinated pork ribs in sweet garlic sauce

· Gai  ( Kurczak / Chicken )    28,- 
· Gung  ( Krewetki / Prawns )   36,-         
· Phak  ( Warzywa / Vegetables )   23,-         
 

· Gai ( kurczak / chicken )    36,-
· Neua  ( wołowina / beef )    37,-         
· Gung  ( krewetki / prawns )    49,-         
· Tofu  ( tofu / tofu )     30,-
· Gung & Pla Meuk ( krewetki i kalmary / prawns & squids ) 55,-

Desery
Desserts

Kaow Neiw Mamoung   18,-
Sticky Rice ze świeżym mango
Mango Sticky Rice 

Lody      16,-
Z zielonej herbaty z pomarańczą
Green Tea ice cream with orange

Naleśnik     18,-
Z nadzieniem z chałwy, orzechów nerkowca 
z kokosowym kajmakiem i owocami longanu
Pancake with halvah, cashew nuts, coconut kajmak
and longan fruits

Sorbet     16,-
Z mango i świeżą miętą
Mango sorbet with fresh mint

Bounty     16,-
Lody kokosowe z czekoladą
Coconut ice cream with chocolate


