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 3اختر األصناف الرئيسية

كون وجبتك
ّ

 -اختر صنف واحد أو اطلب نصف ونصف -

وعاء باندا

طبق جانبي  +صنف رئيسي واحد

*

طبق جانبي  +صنفان رئيسيان

*

 27.50درهم

طبق باندا

وجبة األطفال

 39.00درهم

تتضمن مشروب غازي بحجم صغير  +كوكي

طبق رئيسي للصغار  +طبق جانبي للصغار

وليمة عائلية

 18.00درهم

تقدم لـ  ٥ - ٤أشخاص
ّ

*

 ٣أطباق رئيسية كبيرة  ٤ +أطباق جانبية
* لكل طبق رئيسي عليه إشارة

*

 125.00درهم

ُأورانج
تشيكن

فاير كراكر
تشيكن

بوتيتو
تشيكن

ماشروم
تشيكن

بروكلي
بيف

هاني وال نت
شريمب

طبقنا الشهير .قطع مقرمشة من
الدجاج الحلو والحار في صلصة
البرتقال الشهيرة لدينا.

صدر الدجاج المتبل بالبهارات ،مع
الفلفل األحمر واألصفر ،والبصل،
وصلصة الفاير كراكر الحارة.

صدر الدجاج المتبّل بالبهارات ،يخلط
على الووك بصلصة خفيفة من الصويا
والزنجبيل ،مع شرائح الجزر والبطاطا.

قطع الدجاج المتبّل ،يخلط على الووك
مع الكوسا والفطر وصلصة خفيفة
من الصويا والزنجبيل.

ّ
المفضل .شرائح
طبقنا الكالسيكي
اللحم المتبّل والمقلي مع زهيرات
البروكلي الطازجة وصلصة خفيفة
من الصويا والزنجبيل.

تمبورا الروبيان بحجم كبير ،مخلوطة
بصلصة العسل الجورميه .يعلوها جوز
مكرمل .خفيفة ولذيذة!

كنج باو
تشيكن

تاي كاجو
تشيكن

بيجينغ
بيف

ترياكي تشيكن
المشوي

الخضار
ّ
المشكلة

سبايسي جارلك
سترنغ بين

خلطة الكنج باو الخاصة بنا تتكوّ ن
من الدجاج المشوّ ح والمتبّل بالبهارات
الحارة ،الفول السوداني ،والخضار.
تعلوها رقائق الفلفل األحمر الحار.

دجاج متبّل ومشوّ ح على الووك مع
الفلفل األحمر ،وشرائح البصل ،ثم
يخلط مع الكاجو والكزبرة الطازجة.

قطع مقرمشة من اللحم ،مقلية
على الووك مع البصل والفلفل األحمر،
وصلصة الحلو والحار.

تقدم مع
شرائح فيليه الدجاج المتبّلّ .
صلصة الترياكي.

قطع من الخضروات الطازجة من
الحديقة  ،تسلق على البخار حتى
الكمال.

فاصوليا خضراء هشة مخلوطة مع
زيت متبّل بالثوم والفلفل األحمر الحار.

TM

أضف:

= حار

وعاء وطبق باندا  11.75 +درهم  /وليمة عائلية  10.50 +درهم  /وجبة األطفال  5.25 +درهم

= ووك سمارت :أقل من  300سعرة حرارية

= أطباق بريميوم الرئيسية

اطلبه كطبق لوحده:
طبق صغير  22.25درهم | طبق كبير 33.75

 2اختر األطباق الجانبية
تشاو مين
األرز المقلي
أرز أبيض على البخار
اطلبه كطبق لوحده :طبق صغير 11.75

درهم

| طبق كبير 23.25

شانغهاي
انغوس ستيك

كنج باو
شريمب

بالك بيبر
تشيكن

شرائح من ستيك األنغوس السميكة،
الفاصوليا الخضراء ،البصل ،والفطر.
مشوّ حةعلى الووك في صلصة
الستيك الشهية.

خلطة الكنج باو الخاصة بنا تتكوّ ن من
الروبيان المشوّ ح والمتبّل بالبهارات الحارة،
الفول السوداني ،الكرفس ،والخضار.
تعلوها رقائق الفلفل األحمر الحار.

صدر الدجاج المتبل بالبهارات ،ثم يقلى
على الووك مع الكرفس والبصل،
والفلفل األسود وصلصة خفيفة من
الصويا والزنجبيل.

درهم

*قد تحتوي العديد من منتجاتنا على مثيرات الحساسية ،مثل القمح ،والفول السوداني ،وفول الصويا ،والمكسرات،
والحليب ،والبيض .لذا ،نرجو منك إبالغ النادل إذا كان أي من أصناف الطعام يثير الحساسية لديك.

أضف مقبالت

شوربة الهوت
أند ساور

درهم

طبق صغير  33.75درهم |

طبق كبير 45.25

درهم

 11.75درهم للواحد

رانغون بالجبنة
الكريمية
( ٣قطع)

سبرينج رول الخضار
( ٣قطع)

سبرينج رول الدجاج
( ١قطعة)

