
Przystawki  Starters

Płatki tuńczyka z sosem 100 g 44 zł
kolendrowym i imbirem
Flakes of tuna with coriander
sauce and ginger

Sałatka z krewetkami i glonami wakame 200 g 46 zł
z ogórkiem, orzechami, serem tofu
i sosem słodko-pikantnym
Lettuces with shrimps and wakame algae,
cucumber, nuts, tofu and sweet-spicy sauce

Satay z kurczaka z sosem orzechowym 150 g 30 zł
Chicken satay with peanut sauce

Krewetki smażone w cieście ryżowym 100 g 48 zł
podane z limonkowym sosem chilli
Fried shrimps in rice dough
served with lime chili sauce

Chrupiące sałaty ze świeżymi warzywami, 250 g 44 zł
kolendrą, smażoną wołowiną
i pikantnym sosem
Crispy lettuces with fresh vegetables,
coriander, fried beef and spicy sauce

Wiosenne tajskie naleśniki 150 g 48 zł
z pikantnym sosem kolendrowym
Spring Thai rolls with spicy coriander sauce

Chrupiące sałaty z ośmiornicą, 250 g 52 zł
kalmarami i sosem słodko-pikantnym
Crispy lettuces with octopus,
squid and sweet spicy sauce



Zupy  Soups

Tom Kha Gai zupa galangalowo-kokosowa 220 g 24 zł
Tom Kha Gai galangal-coconut soup

Tom Yum ostro-kwaśna zupa z krewetkami 220 g 26 zł
Tom Yum spicy-sour soup with shrimp

Zupa kokosowo-imbirowa 220 g 38 zł
z limonką i owocami morza
Coconut and ginger soup
with lime and frutti di mare

Makarony  Pasta

Pad Thai – makaron ryżowy z warzywami 350 g 40 zł
i tofu w sosie słodko-kwaśnym
Pad Thai – rice noodles with vegetables
and tofu in sweet-sour sauce

Pad Thai – makaron ryżowy z warzywami, 350 g 44 zł
tofu i kurczakiem z sosem słodko-kwaśnym
Pad Thai – rice noodles with vegetables, tofu
and chicken in sweet-sour sauce

Pad Thai – makaron ryżowy z warzywami, 350 g 56 zł
tofu i krewetkami z sosem słodko-kwaśnym
Pad Thai – rice noodles with vegetables, tofu
and shrimps in sweet-sour sauce

Makaron ryżowy z woka 350 g 56 zł
z owocami morza i tajską bazylią
Rice noodles fried in wok with
frutti di mare and thai basil



Makarony  Pasta

Nudle – makaron pszenny z kurczakiem 350 g 42 zł
i warzywami z sosem słodko-pikantnym
Nudle – wheat noodles with chicken
and vegetables with sweet-spicy sauce

Dania główne  Main courses

Wołowina smażona z woka 350 g 74 zł
z trawą cytrynową, orzechami nerkowca
i bambusem
Beef fried in wok with lemongrass,
cashew nuts and bamboo

Pieczona kaczka podana w plastrach 350 g 70 zł
w sosie kokosowym z liczi,
bakłażanem i ananasem
Roasted duck served in slices in coconut
sauce with litchi, eggplant and pineapple

Wieprzowina z woka smażona 350 g 58 zł
z warzywami, pak choi
i mlekiem kokosowym
Pork fried with vegetables,
pak choi and coconut milk

Łosoś podany na sosie słodko-pikantnym 350 g 70 zł
z pak choi, mango i imbirem
Salmon served on sweet-spicy sauce
with pak choi, mango and ginger



Dania główne  Main courses

Tajskie żółte curry 400 g 58 zł
z kurczakiem lub wieprzowiną
Thai yellow curry with chicken or pork

Tajskie czerwone curry 400 g 58 zł
z kurczakiem lub wieprzowiną
Thai red curry with chicken or pork

Tajskie zielone curry 400 g 58 zł
z kurczakiem lub wieprzowiną 
Thai green curry with chicken or pork

Desery  Desserts

Ryż gotowany na mleku kokosowym 150 g 27 zł
z sosem i sałatką z mango i mięty
Rice cooked in coconut milk served with
sauce and mango and mint salad

Banan smażony na sosie 120 g 25 zł
z dżemu kokosowego
Banana fried on coconut jam souce

Lody smażone, podane 120 g 25 zł
na konfiturze z truskawek
Fried ice cream, served on
warm strawberries jam



Sashimi z łososia lub tuńczyka (120 g)    60,-
Salmon or tuna sashimi (120 g)

6 Nigiri: z tuńczykiem, z krewetką, z łososiem   52,-
6 Nigiri: tuna, shrimp, salmon

TAKKE         70,-
4 Nigiri: z krewetką, z łososiem, z tuńczykiem,
   z tamago
6 Futomaki: z krewetką w tempurze
4 Nigiri: shrimp, salmon, tuna, tamago
6 Futomaki: shrimp in tempura

THAI TIME        94,-
8 Uramaki: z warzywami w tempurze
   owijane węgorzem
6 Futomaki: z pikantnym tuńczykiem
6 Hosomaki: z ogórkiem i sezamem
8 Uramaki: vegetables in tempura wrapped with eel
6 Futomaki: spicy tuna
6 Hosomaki: cucumber and sesame

SUSHI MAKI        150,-
6 Futomaki Philadelphia: z łososiem, ogórkiem
   i awokado
6 Futomaki: z krewetką w tempurze
   z pikantnym majonezem
8 Uramaki: z warzywami i tatarem z łososia
6 Hosomaki: z tykwą
6 Hosomaki: z łososiem
6 Futomaki Philadelphia: salmon, cucumber and avocado
6 Futomaki: shrimp in tempura with spicy mayonnaise
8 Uramaki: vegetables and salmon tartare
6 Hosomaki: calabash
6 Hosomaki: salmon
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