
Entree

2 ostrygi, 2 kieliszki Moet & Chandon Brut Imperial – 90 zł
2 fresh oysters, 2 glasses of Moet & Chandon Brut Imperial

2 ostrygi, 2 kieliszki Scallini Prosecco Frizzante – 50 zł
2 fresh oysters, 2 glasses of Scallini Prosecco Frizzante

Przystawki zimne
cold starters

Ostrygi Fin de claire 5 szt. - 39 zł
fresh oysters 5 pcs

Świeże spring rolls 2 szt. - 16 zł
z owocami i warzywami, sos mango i sos orzechowy

fresh spring rolls with fruit and vegetables, mango sauce, nut sauce, 2 pcs. 

Carpaccio z halibuta 70 g - 29 zł
cienko krojone plastry halibuta, soliród, ikra, serwowane z bagietką

halibut carpaccio – thin halibut slices, spawn, samphire, served with baguette

Ceviche z łososia 120 g - 32 zł
siekany surowy łosoś w delikatnym aromacie czosnku, limonki i kolendry z ikrą łososia

serwowane z bagietką
salmon fusion salad - chopped salmon garlic, lime, onion, and coriander flavour with salmon spawn, 

served with baguette

Przystawki ciepłe
hot starters

Małża św. Jakuba 1 szt. – 18 zł
w sosie ostrym prik z mango oraz orzeszkiem nerkowca 

scallop in spicy chili souce with mango and cashew nut 1 pc

Krewetki marynowane w słodkim sosie chili    4 szt.  - 28 zł
z drobno siekaną trawą cytrynową i liśćmi limonki

 shrimps marinated in sweet chili sauce with lemongrass and kaffir lime 4 pcs

Kalmary    150 g - 34 zł
pieczone z prażonym pieprzem, czosnkiem i cebulką, serwowane z bagietką

 squid with roasted pepper, garlic and onion, served with baguette 

Wątróbka drobiowa 150 g - 23 zł
z cebulką w tajskim sosie sojowo ostrygowym, serwowane z bagietką

chicken liver with onion in soy and oyster sauce. , served with baguette

- lekko ostre         - ostre             - ostre po tajsku

Dla grup powyżej 6 osób doliczamy 10 % za serwis.
For groups over 6 persons we charge 10% for service.



Sałaty
salads

Sałata tajska z mango i krewetkami - 29 zł
z grillowanymi krewetkami w sosie limonkowym, świeżym mango oraz kruszonymi orzeszkami

thai salad with grilled prawns, mango  in lime sauce

Sałata z grillowaną wołowiną                - 36 zł 
w tajskim sosie limonkowym z chili, serwowane z bagietką

lettuce with grilled sirloin in thai lime & chili sauce, served with baguette

Sałata z owocami morza                - 35 zł
mix świeżych owoców morza w aromacie czosnku, cebuli, kolendry, z makaronem sojowym,

serwowane z bagietką
sea food salad in garlic, lime, onion and coriander flavour with soya noodles 

Zupy
soups

Tajska zupa Tom Kha
na bazie galangi, mleka kokosowego w aromacie trawy cytrynowej, liści limonki, oraz kolendry

thai coconut soup based on galangal, coconut milk in lemon grass, lime leaves and coriander flavour 

do wyboru / to choose :
krewetki małe / small prawns - 4 szt. / 4 pcs. - 24 zł
krewetka duża / big prawn - 1 szt. / 1 pcs. - 32 zł

kurczak / chicken - 22 zł

Tajska zupa Tom Yum
 tradycyjna ostra tajska zupa w aromacie trawy cytrynowej, liści limonki, galangii

thai spicy soup with lemongrass, kaffir lime and galangal

do wyboru / to choose :
krewetki małe / small prawns - 4 szt. / 4 pcs. - 24 zł

krewetka duża / big prawn - 1 szt.  1 pcs. - 32 zł
kurczak / chicken - 22 zł

Tajska zupa z kaczki - 28 zł
w aromacie cynamonowo anyżowym z makaronem ryżowym, grzybami shitake oraz szczypiorkiem

Thai soup with duck flavored with cinnamon and anise with rice noodles, shitake mushrooms and chives

- lekko ostre         - ostre             - ostre po tajsku

Dla grup powyżej 6 osób doliczamy 10 % za serwis.
For groups over 6 persons we charge 10% for service.



Makarony & Ryże
nudel & rice

Pad Thai
 makaron ryżowy z tradycyjnym tajskim sosem tamaryndowym, orzeszkami i kiełkami mun, limonka

rice noodle, lime, mung beans sprouts 
do wyboru / to choose from:

krewetki małe / small prawns – 4 szt. / 4 pcs. - 39 zł
krewetka duża / big prawn – 1 szt.  1 pcs. - 42 zł

kurczak / chicken - 36 zł
wegetariański / vega – 32 zł

Kao Pad
smażony ryż jaśminowy serwowany w ananasie z dodatkiem warzyw oraz świeżym ananasem

fried rice with meet, vegetables and fresh pineapple, served in pineapple 
do wyboru/ to choose from:

krewetki / prawns – 4 szt. / 4 pcs. - 29 zł
kurczak / chicken - 32 zł

Mięso
meat

dania mięsne serwowane z ryżem jaśminowym
meat dishes served with jasmine rice

Kaczka w czerwonym curry                - 55 zł
kaczka w pikantnym czerwonym curry z ananasem i owocami liczi

duck in red curry sauce with pineapple and lychee

Kurczak w żółtym curry z warzywami  - 34 zł
pędami bambusa 

chicken in yellow curry sauce with vegetables and bamboo shoots 

Stek wołowy     - 59 zł
grillowany stek z polędwicy w tajskim sosie limonkowym z chili, sałatka ze świeżych warzyw

 grilled sirloin steak in lime chili sauce, salad with fresh vegetables

Polędwica wieprzowa w panang curry        - 42 zł
z grillowanymi warzywami i lisćmi limonki

pork tenderloin in panang curry with  grilled vegetables and kaffir lime

Kurczak z warzywami i orzeszkami nerkowca - 34 zł
w sosie sojowo - ostrygowym

chicken with cashew nuts and vegetables in soy- oyster sauce

Poliki wołowe w sosie masamam curry     - 42 zł
z batatami i orzeszkami ziemnymi

beef cheeks in massaman curry sauce with sweet potatoes and peanuts

Kurczak w zielonym curry z warzywami           - 36 zł
pędami bambusa oraz tajską bazylią

chicken in green curry sauce with vegetables, bamboo shoots and thai basil

- lekko ostre         - ostre             - ostre po tajsku

Dla grup powyżej 6 osób doliczamy 10 % za serwis.
For groups over 6 persons we charge 10% for service.



Dania Wegetariańskie 
vegetarian

dania wegetariańskie serwowane z ryżem jaśminowym
vegetarian dishes served with jasmine rice

Tofu w zielonym curry z warzywami          - 28 zł
pędami bambusa oraz tajską bazylią

tofu in green curry sauce with vegetables, bamboo shoots and thai basil

Warzywa w sosie sojowym - 27 zł
przygotowane na woku

vegetables in soy sauce prepared on a wok

Ryby 
fish

wszystkie ryby serwowane do wyboru z ryżem lub bagietką
all fish served with a rice or baguette to choose

Ryby z grilla lawowego     300 - 400 g

cała ryba grillowana w soli serwowana z tajskim sosem limonkowym ze świeżą kolendrą i chili, 
sałatka ze świeżych warzyw
do wyboru DORADA – 49 zł
lub OKOŃ MORSKI – 56 zł

fish grilled in salt with thai sauce in coriander, chilli and lime flavour, salad with fresh vegetables
SEA BREAM or SEA BASS to choose

Ryby gotowane na parze     300 - 400 g

serwowane w całości z tajskim sosem limonkowym ze świeżą kolendrą i chili, 
sałatka ze świeżych warzyw
do wyboru DORADA – 49 zł
lub OKOŃ MORSKI – 56 zł

steamed fish with thai sauce in coriander, chilli and lime flavour, salad with fresh vegetables
SEA BREAM or SEA BASS to choose

Stek z tuńczyka w sezamie 200 g - 59 zł 
z japońskim sosem słodkim teriyaki serwowany, grillowane warzywa

tuna steak in sesame with sweet japanese sauce teriyaki, grilled vegetables

Halibut w sosie tamaryndowym z nutą chili i czosnku     200 g - 44 zł
z sałatką ze świeżych warzyw

halibut in tamarind sauce with a hint of chili and garlic, salad with fresh vegetables

- lekko ostre         - ostre             - ostre po tajsku

Dla grup powyżej 6 osób doliczamy 10 % za serwis.
For groups over 6 persons we charge 10% for service.



Owoce morza
sea food

wszystkie owoce morza serwowane do wyboru z  bagietką / ryżem jaśminowym
all seafood  served with a rice or baguette to choose

Kalmar     300 g - 49 zł
kalmar z warzywami w słodkim sosie chili

squid grilled in teriyaki sauce, baguette, jasmine rice 

Mule po tajsku     500 g  - 32 zł
w słodkim sosie chili z tajska bazylia 

*(dostępność muli ograniczona w związku z sezonowością – pytaj obsługę)
mussels in thai chili  sauce  with basil

Dzikie małże brzytwy 250 g - 39 zł
z sosem czosnkowo limonkowym

 razor clams in gralic and lime sauce

Krewetki królewskie 4 szt. - 45 zł
z sosem tamaryndowym

King prawns in tamarind sauce

Półmisek świeżych owoców morza w sosie ponkare 350 g - 49 zł
krewetki, kalmary, mule, w słodkim sosie ponakre

fresh seafood platter in ponkare sauce (prawns, squids, mussels) 

Półmisek świeżych owoców morza w czerwonym sosie curry          350 g - 57 zł
krewetki, kalmary, mule, ananas w sosie z czerwonego curry i mleka kokosowego 

fresh seafood platter in red curry sauce (prawns, squids, mussels) 

Dania Dla dzieci
for children

Kurczaczki opiekane w sosie słodko kwaśnym z ryżem - 17 zł
chicken pieces grilled in sweet and sour sauce with rice

Ryż kokosowy z musem owocowym - 15 zł
coconut rice with strawberry mousse

Desery
desserts

Tajski deser ryżowy z mango- 22 zł
ryż kleisty na bazie mleka kokosowego z mango

thai rice dessert based on coconut milk with mango

Banan w mleczku kokosowym - 18 zł
banana in coconut milk 

Beza z owocami sezonowymi - 18 zł
meringue cake with seasonal fruits


