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Soja, Ryby i Owoce Morza
TOFU w sosie pomidorowym

16,-

Tilapia curry w stylu tajskim z mlekiem kokosowym

19,-

Krewetki curry w stylu tajskim z mlekiem kokosowym

23,-

Kalmary chrupiące

22,-

Krewetki królewskie w cieście sezamowym

25,-

PHO BO z wołowiną

Krewetki królewskie w panierce chrupiącej

25,-

PHO BO TAI LAN z wołowiną podsmażaną

Tofu in tomato sauce

Tilapia in curry sauce & coconut milk

Shrimp in curry sauce & coconut milk
Crispy squid

Shrimp in sesame batter

Crispy shrimp in breadcrumbs

SMAK ORIENTU

Zupy
Zupy PHO {z makaronem ryżowym w wersji L lub XL}:
PHO soup with rice noodles and ... {in size L or XL}
with beef

with lightly fried beef

PHO BO TAI z wołowiną lekko parzoną

Tilapia na maśle 17,-

with steamed beef

Tilapia na ostro 17,-

Tilapia in butter

PHO GA - z kurczakiem

Spicy tilapia

L:10,- | XL:15,-

with chicken

TOM KHA {tajska z mlekiem kokosowym,
trawą cytrynową}

Thai soup: TOM KHA - with coconut milk, lemon grass

TOM KHA GAI {z kurczakiem}

7,5

Tom Kha Gai - with chicken

TOM KHA KUNG {z krewetkami} 9,5

Kalmary KONG KONG 22,{z mlekiem kokosowym}

TOFU curry z mlekiem kokos. 18-

Squid KONG KONG with coconut milk

Tom Kha Kung - with shrimp

Zupa z kaczki
Soup with duck

8,-

Zupa krewetkowa 8,Shrimp soup

Tofu in curry sauce & coconut milk

Przekąski

Krewetki królewskie na maśle 28,Shrimp in butter

Sajgonki {z mięsem, makaronem sojowym, grzybami mun, ...} 3 szt 8,Spring rolls
5 szt 12,Sajgonki FRESH {3 szt.}
12,{sajgonki w świeżej odsłonie
z krewetkami, pieczoną karkówką,
kolendrą, świeżymi warzywami}
Fresh spring rolls - 3 pcs

Chipsy krewetkowe
Shrimp chips

Dodatki
Surówka z białej kapusty

2,-

Bukiet warzyw parzonych

2,9

Ryż biały

2,-

Cabbage salad

Steamed vegetables
Rice

zamówione oddzielnie

5,-

zamiast ryżu białego

3,-

extra ordered

instead of rice

Desery
6,-

Ananasy w cieście

6,-

Pineapple in batter

Wołowina z sezamem na
gorącym półmisku

24,-

Wołowina LEMONKA
Beef in LEMONKA style
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Like us on Facebook: www.facebook.com/LemonkaSmakOrientu

20,-

Beef with sesame on a hot plate

Wołowina tajska
Beef in Thai style

18,-

Wołowina LUC LAC
{w marynacie sojowej}

LUC LAC Beef (with soy sauce)

Banany w cieście
Banana in batter

Wołowina

Frytki [lub Ryż smażony]
[lub Makaron]
Chips [or fried rice] [or pasta]

4,-

20,-

Makarony i Ryż

Kurczak

Sałatka BUN {sałatka z makaronem ryżowym,
świeże warzywa, zioła pachnące, ciepły sos}
Salad with rice noodles and ...

Kurczak Curry w stylu tajskim
Chicken with coconut milk and

BUN BO {z wołowiną podsmażaną}

16,-

Żółte curry

BUN CHAY {z Tofu}

16,-

Czerwone curry

with beef
with Tofu

yellow curry
red curry

Makaron chiński smażony
{smażony na gorącym woku}:
Fried Chinese noodles with ...

z kurczakiem [lub wieprzowiną] 16,with chicken [or pork]

z wołowiną [lub cielęciną]
[lub krewetkami]

19,5

Kurczak z zielonym curry 16,-

Kurczak z pomarańczami 18,-

Green curry chicken with coconut milk

Chicken with oranges

18,-

with beef [or veal] [or shrimp]

Makaron sojowy:

Fried soy noodles with ...

z kurczakiem

18,-

z wołowiną [lub cielęciną]

20,-

z krewetkami

22,-

with chicken

with beef [or veal]
with shrimps

Kurczak pekiński 16,Chicken in Pekin style

Ryż smażony {smażony na gorącym woku}:
Fried rice with ...

z kurczakiem [lub wieprzowiną] 16,with chicken [or pork]

z wołowiną [lub cielęciną]
with beef [or veal ]

z krewetkami
with shrimps

17,18,-

PAD THAI:

Fried rice noodles PAD THAI with ...

z kurczakiem
with chicken

z krewetkami
with shrimps

Kurczak indyjski 17,-

Kurczak tajski 16,-

Chicken in India style

Crispy chicken in Thai style

Kurczak LEMONKA }
{z trawą cytrynową, pikantny}

18,-

18,-

Chicken LEMONKA {with lemon grass, spicy)

22,-

Chicken Teriyaki

Kurczak Teriyaki

18,-

Kurczak słodko-kwaśny

15,-

Kurczak 5 smaków

15,-

Kurczak w cieście sezamowym

15,-

Kurczak w chrupiącej panierce

16,-

Sweet and sour chicken

Kaczka

Kurczak SATE

Chicken of five spices

Chicken in sesame batter

Crispy chicken in breadcrumbs

Chicken SATE

21,5

Cielęcina
Kaczka chrupiąca
26,{na gorącym półmisku}
Crispy duck on a hot plate

Kaczka po pekińsku
24,{marynowana kaczka z
chrupiącą skórką w stylu pekińskim}
Duck in Pekin style

Wieprzowina
Żeberka w stylu chińskim 22,Ribs in chinese style

Cielęcina Szechuan 22,Wieprzowina LEMONKA 18,Pork in Lemonka style

Cielęcina z sezamem
na gorącym półmnisku

Veal with sesame on a hot plate

26,-

Veal in Szechuan style

Cielęcina LEMONKA
{z trawą cytrynową, pikantna}

Veal in Lemonka style - with lemon grass

w cenie ryż i surówka
(z wy jątkiem zup i makaronów)

średnio pikantne
medium spicy

pikantne
spicy

24,-

