1. Ryžių makaronai
2. Kiaušininiai makaronai
3. Ryžiai

Pasirink vieną mėgstamą priedą
1. Vištiena
2. Jautiena

3. Kiauliena
4. Krevetės

Pasirink tris mėgstamus priedus
1. Juodi kiniški grybai
2. Šparaginės pupelės
3. Xiang Gu grybai
4. Spalvota paprika
5. Pievagrybiai

6. Brokoliai
7. Morkos
8. Cukinija
9. Sojų pupelės
10. Pekino kopūstas

Papuošk savo wok’ą

1. Teriyaki
2. Sojos
3. Pekino
4. Austrių

1. Sezamo sėklos
2. Smulkinti riešutai
3. Svogūnų traškučiai
4. Tempura džiūvėsėliai

Aštrus

(vištiena, pekino padažas, porai)

(Traški vištiena, saldžiarūgštis padažas, sezamas)

(traški vištiena, žirneliai, saldžiarūgštis pomidorinis padažas)
Aštrus

(vištiena, kepinti žemės riešutai, paprika,
morkos, aštrus sojos padažas)
Aštrus
Vištiena „Ziran“..............................................4,50
€

(vištienos juostelės, morkos, paprika, svogūnai,
salieras, pagardinta kumino prieskoniais ir sezamo aliejumi)

Vištiena su vėžių uodegėlėmis......................4,90 €
(vištienos juostelės, vėžių uodegėlės,
teriyaki padažas, sezamas)
(traškus vištienos blauzdelių kepsniukai, teriyaki padažu, šparaginės pupelės,
morkos, pievagrybiai, juodi kiniški grybai, cukinija)

Daržovių salotos...................................1,20 €/2,90 €
Aštrios arba saldžiarūgštės pasirinktinai

(sezonininės daržovės)

(wakame dumbliai, agurkas, avokadas, morkos
sezamo sėklos, teriyaki padažas, citrina)

(sezoninės daržovės, citrininis salotų padažas, rūkyta lašiša)

(sezoninės daržovės, citrininis salotų padažas,
tigrinės krevetės, teriyaki padažas)

„Shimai sushi & wok” patiekalai su kiauliena
(Traški kiauliena, saldžiarūgštis padažas, sezamas)
Aštrus
Kiauliena su daržovėmis................................4,50
€

Pasirink norimą aštrumą

(kiaulienos juostelės, morkos,
paprika, juodi kiniški grybai, pekino padažas)

Shimai sushi & wok rekomenduoja jau
sukomplektuotus „Wok“

„Spring rolls“ su daržovėmis (8 vnt.) ...............2,50 €
(kiaulienos juostelės, juodi kiniški grybai, pievagrybiai,
morkos, paprika, Xiang Gu grybai, austrių padažas)

Aštrus

(morkos, paprika, juodieji kiniški grybai,
pievagrybiai, pekino padažas, sezamas)

Su vištiena arba daržovėmis

„Shimai sushi & wok” patiekalai su jautiena
Aštrus

(Xiang Gu grybai, juodieji kiniški grybai, paprika, morkos,
šparaginės pupelės, austrių padažas, sezamas)

(jautienos juostelės, morkos, paprika,
juodi kiniški grybai, pekino padažas)

(juodieji kiniški grybai, morkos, paprika, šparaginės pupelės,
cukinija, pekino kopūstas, teriyaki padažas, sezamas )

(jautienos juostelės, vėžių uodegėlės,
teriyaki padažas, sezamas)

Aštrus

(krevetės, brokoliai, juodieji kiniški grybai, moros, cukinija,
austrių padažas, sezamas)

austrių padažu

(vištiena, kiniški grybai, daržovės)

„Shimai sushi & wok” patiekalai su žuvimi ir
jūros gerybėmis

(Tofu sūris, Xiang Gu grybai, juržolė)

(traški menkė, žirneliai, paprika, saldžiarūgštis pomidorinis padažas)

(Xiang Gu grybai, juržolė, lašiša)

Aštrus

(brokoliai, pievagrybiai, morkos, šparaginės pupelės, kokoso pienas,
juodi kiniški grybai)

(traški menkė, morkos, paprika, kepinti žemės riešutai,
salierų stiebai, aštrus sojos padažas)
Aštrus

(traškus kalmarai, morkos, salierų stiebai, kumynas ir sezamas )

(jūros gerybės, paprika, morkos, salierų stiebai,
teriyaki padažas, sezamas)

„Shimai sushi & wok” vegetariški patiekalai
Aštrus
Baklažanai su traškia plutele.........................4,50
€

(baklažanų juostelės, morkos, paprika,
juodi kiniški grybai, pekino padažas)
Aštrus

(Traškios šparaginės pupelės)

Rekomenduojama valgyti su ryžiais ir salotom

(vištiena, brokoliai, pievagrybiai, morkos, kokoso pienas,
šparaginės pupelės, juodi kiniški grybai )

Desertai

Kario patiekalai

(jautiena, ryžių makaronai, juodi kiniški grybai, morkos, brokoliai,
Xiang Gu grybai )

Aštrus

Sriubos

teriyaki padažu

(kiauliena, ryžių makaronai, šparaginės pupelės, juodi kiniški
grybai, spalvota papirka, pekino kopūstas)

(pasirinktinai: lašiša, tunas, sviestažuvė)

(jautienos gabaliukai, paprika, svogūnai, salierai, morkos,
pagardinta kumino prieskoniais ir sezamo aliejumi)

(krevetės, šparaginės pupelės, pievagrybiai, morkos
paprika, teriyaki padažas, sezamas)

(ryžių makaronai, morkos, cukinija, juodi kiniški grybai, brokoliai,
tigrinės krevetės)

Žuvies ir daržovių rinkinys tempūroje..............5,50 €
(tigrinės krevetės, lašiša, sviestažuvė, morkos, paprika, cukinija)

Aštrus

(juodieji kiniški grybai, morkos, paprika, cukinija,
pekino kopūstas, pekino padažas, sezamas)

(vištiena, ryžių makaronai, morkos, cukinija, pievagrybiai, juodi
kiniški grybai)

Tigrinės krevetės tempūroje (6 vnt).................5,50 €

Užkandžiai

Pasirink padažą

„Wok“ patiekalai

Pagrindas

Virti ryžiai.........................................................0,90 €

Ryžiai Salotos

„Shimai sushi & wok” patiekalai su vištiena

Susikurk savo „wok’ą“

Karštieji patiekalai

„WOK“ patiekalai 4,90 €

