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PRZEK!SKI

Krewetka na ziarnku tostu

Sajgonki #arWOKa

Krewetkofil

Krewniaki

Kwik-Ton

Pra$ynki Wujka Yen’a

DANIA G"ÓWNE

KurtuAzja

Kwoko-Kwa%ny

Kwoki-#ar

TSO tam, Generale?

Kwoka z WOKa

Se-sam zjem kurczaka

Szarpanina na ostro

Bro&owina

Ciemna strona krowy

Noodlmy si'

Prosi' bardzo

Tam gdzie wieprz ro%nie

To (nie jest) fu

Chow-tofoooo

Pan da tego tofu

Sza& Cia&

Koko Broko

Kurcz', ale pieczara!

Warzywowe LOVE

S&odko-Tofny

DODATKI

Po prostu ry$

Ry$ z jajami

Noodle

Groszkowy ry$ z jajami

Ry$ bestia

LEGENDA

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH

Produkt zawiera wskazany alergen

1 Zbo$a zawieraj(ce gluten, tj.: pszenica (w tym orkisz i pszenica 
khorasan), $yto, j'czmie), owies lub ich odmiany hybrydowe.

2 Orzechy, tj.: migda&y, orzechy laskowe, orzechy w&oskie, orzechy 
nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 
pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland.

Przedstawione informacje o alergenach sporz(dzone zosta&y na 
podstawie deklaracji producenta u$ywanych produktów.

Produkt mo$e zawiera* wskazany alergen



Dania główne-Kurczak
Kurtuazja - imbir,czosnek, cukier biały, cukier brązowy, sok pomarańczowy,ocet 
ryżowy,sos sojowy jasny,chilli, olej sezamowy
Kwoko-Kwaśny- ketchup, ocet ryżowy, cukier biały, ciemny sos 
sojowy,papryka,cebula,ananas
Kwoki-Żar- sos Hoisin, ocet ryżowy,cukier biały,sos sojowy jasny, bulion 
drobiowy,koncentrat pomidorowy,papryka,cebula,pieczarki, orzechy nerkowca, chilli, 
habanero,czosnek
Tso tam, Generale?- sos sriracha,czarny ocet ryżowy,sweet chilli sos, sos 
oyster,jasny sos sojowy, cukier biały, sos sojowy ciemny,bulion dorobiowy,czosnek, 
imbir,dymka,sezam,chilli
Kwoka z WOKa- Makaron chow mein, sos ostrygowy, sos sojowy jasny, cukier biały, 
sos sojowy ciemny, olej sezamowy, kapusta pak choi, pędy fasoli mun, dymka, papryka
Se-sam zjem kurczaka-  ketchup, miód, sos sojowy jasny, bulion drobiowy, ocet 
ryżowy, olej sezamowy, cebula,papryka,imbir,czosnek,sezam
Koko broko-imbir,czosnek,pieprz,cukier brązowy,sos sojowy jasny,olej 
sezamowy,brokuły, cebula
Kurcze ale pieczara-pieczarki,cebula,kasztany wodne,imbir, dymka,sos 
ostrygowy,wino ryżowe,cukier

Dania główne - Vege (tofu)
To( nie jest) fu-  Tofu,chilli, habanero,hoisin sauce, wino ryżowe, ciemny sos sojowy, 
bulion warzywny,cebula,imbir,czosnek,dymka,chilli,habanero,pomidor,pieczarki
Chow- Tofoooo - Tofu,makaron chow mein sos ostrygowy, sos sojowy jasny, cukier 
biały, sos sojowy ciemny, olej sezamowy, kapusta pak choi, pędy fasoli mun, dymka, 
papryka



Warzywowe love- makaron chow mein sos ostrygowy, sos sojowy jasny, cukier biały, 
sos sojowy ciemny, olej sezamowy, kapusta pak choi, pędy fasoli mun, dymka, 
papryka,pieczarki,kasztany wodne,
Słodko tofny - Tofu,ketchup, ocet ryżowy, cukier biały, ciemny sos 
sojowy,papryka,cebula,ananas

Dania główne - wieprzowina
Prosię bardzo - ketchup, ocet ryżowy, cukier biały, ciemny sos 
sojowy,papryka,cebula,ananas
Tam gdzie wieprz rośnie- miód, sos sojowy jasny, sok ananasowy,cukier brązowy, sok 
cytrynowy,ocet ryżówy,pieprz cayenne, papryka, cebula

Dania główne - wołowina
Brołowina-imbir,czosnek,pieprz,cukier brązowy,sos sojowy jasny,olej 
sezamowy,brokuły, cebula
Ciemna strona krowy- sos ostrygowy,sos sojowy ciemny, piwo bez alkoholowe, 
cebula, papryka, imbir,czosnek, czarna fasola, sól,olej sezamowy, dymka
Noodlmy się! - sos ostrygowy, sos sojowy jasny, cukier biały, sos sojowy ciemny, olej 
sezamowy, kapusta pak choi, pędy fasoli mun, dymka, papryka
Szarpanina na ostro- ocet ryżowy czarny,miód,ketchup,sos sojowy ciemny, 
imbir,czosnek,chilli



Dania główne mix mięs
Szał ciał - sos ostrygowy, sos sojowy jasny, cukier biały, sos sojowy ciemny, olej 
sezamowy, kapusta pak choi, pędy fasoli mun, dymka, papryka

Przekąski
Krewetki na ziarnku -Chleb tostowy, krewetki,czosnek,dymka,sól,pieprz,olej 
sezamowy,białko jaj,sezam
Sajgon ŻarWOKa-Mąka pszenna,kapusta,marchew,tofu,soja,pieczarki,zielony 
groszek,fasola mung,olej sojowy,sól,skrobia ziemniaczana,pieprz biały
Kwik-Ton- mięso mielone wieprzowy,dymka,imbir,czosnek,grzyby mung,pak 
Choi,kapusta pekińska, jaja, sos sojowy jasny
Krewetkofil- Krewteki, mąka pszenna, skrobia tapioka,olej 
palmowy,sól,cukier,dekstryn,czosnek w proszku,cebula w proszku, sos sojowy wproszku, 
pieprz,stabilizator E451
Krewniaki- ziemniaki,pasta rybna,skrobia z tapioki,czosnek,cukier,sól,olej 
palmowy,pieprz,krewetki
Prażynki krewetkowe-  skrobia z tapioki,woda, krewetki,cukier, sól, wzmacniacz smaku 
E621

Dodatki
Po prostu ryż- ryż
Ryż z jajami- ryż, jaja, sos sojowy jasny, olej sezamowy
Noooodle- makaron noodle,sos sojowy jasny,olej sezamowy
Groszkowy ryż z jajami-ryż, jaja, sos sojowy jasny, olej sezamowy, groszek 
zielony,czosnek
Ryż bestia -Ryż,płatki chilli,sos sojowy jasny,sos sriracha,brązowy cukier




