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El menú GRUP es serveix a taula completa. Aquests menús no inclouen begudes ni postres

Els segons marcats ** venen acompanyats amb arròs fregit de gambes, carn i picant

NEM ❽
Primers Segons

Menú 1 pers.

BÁNH CUÔ'N ❸❽

TEMPURA RAU CỦ ❸❽❿ THỊT BÒ XÀO MÈ ❸❹❽❾❿

XÀ LÀCH TÔM ❸❼❽❿ GÀ HẤP MÕ' HÀNH

BÁNH XẾP ❸❺❽❾❿ CO'M VIỆT ❺❼❿

NEM ❽ PHỎ' XÀO CÀ RI ❼❽❿

Menú Grup

CACAUETS GLUTEN/BLAT OUS CRUSTACIS SÈSAM

FRUITS SECS LÀCTIS MOL·LUSCS PEIX SOJA

ES POT PREPARAR SENSE GLUTEN ES POT PREPARAR VEGÀ

Sense salsa soja

Sense salsa soja

Amb salsa soja

Sense tiretes de llom

Amanida de fideus d'arròs, tiretes de

coriandre, cebeta fregida i salsa de

cacauets.

carbassó, ceba i pastanaga.
Broxetes de llagostins amb salsa saté
(de cacauets i ametlles) amb fideus

d'arròs.

Sopa de tallarines d'arròs amb:

BÒ (vedella) o GÀ (pollastre). Amb

Tiretes de vedella al sèsam blanc i

negre amb cebeta oriental.

Rotllets fregits de carn i verdures per

embolicar amb enciam i menta.
Filets de pollastre al vapor amb salsa
de gingebre natural i cebeta oriental

Escull 1 primer i 1 segon

Canelons de pasta d'arròs al vapor de

llom, verdures i cebeta fregida.

Tires de vedella al sèsam blanc

i negre amb cebeta.

menta, cebeta fregida, pastanaga.

Filets de pollastre al vapor amb

salsa de gingebre natural i cebeta

oriental.

Arròs saltejat amb gambes, llom,

pernil, verdures i espècies picants.

Rotllets fregits de carn i verdures per

embolicar amb enciam i menta.

Tallarines d'arròs al curri i llet de

coco amb verdures i gambes

Tots els plats per compartir

llom, brots de soja, menta,

brots de soja, coriandre i ceba.
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Sense cebeta fregida, amb cacauets

Sense cebeta fregida, amb cacauets

Sense salsa soja ni cebeta fregida
Sense vedella, amb bolets shiitake

Amanida tèbia de fideus amb vedella

Tempura vietnamita de verdures:

Tempura vietnamita de verdures:
carbassó, ceba i pastanaga.

Amanida de gambes, mesclum, soja,

Raviolis de carn i verdures
cuinats al vapor.

saltejada a la citronel·la, brots de soja,
ceba, menta, papaia verda, cebeta

fregida i cacauets (i 2 rotllets nem).

IMPORTANT AL·LÈRGENS: AVISAR AL CAMBRER PER PREPARAR CORRECTAMENT ELS SEUS PLATS

TOM XIÊN SA TÊ**

17,50€/pers. (a partir de 4 pers. o més)

18€/pers.
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Aquests menús i degustacions es serveixen a taula completa. No inclouen begudes ni postres.

Menú 2 pers. Menú 3 pers.

+
THỊT BÒ XÀO MÈ

Degustació Tapes

BÁNH XẾP ❸❺❽❾❿

GÀ BÁNH XẾP ❸❺❽❿ PHỎ' XÀO CÀ RI ❼❽❿

GỎI CUỐN ❶❸❼❾❿ BÁNH CUÔ'N ❸❽

NEM ❽ BÁNH TÔM VÓ'I MÈ ❸❼❽❾

Degustació Tapes Viêtnamites

mínim 2 pers.

 (a partir de 2 pers. o més)
Selecció dels 7 platets més Viêtnamites

17,50€/pers.

Amb salsa de sèsam

Sense gambes, amb algues

Sense ceba fregida. Amb cacauets

Sense salsa soja

“Tiretes de vedella al sèsam blanc i negre amb cebeta oriental”

Filets de pollastre al vapor amb
salsa de gingebre i cebeta oriental.

Tiretes de vedella al sèsam blanc i

negre amb cebeta oriental.

Arròs saltejat amb gambes, llom,

pernil, verdures i picant.

Filets de pollastre al vapor amb

salsa de gingebre i cebeta oriental.

Arròs saltejat amb gambes, llom,

pernil, verdures i picant.

Amanida de gambes, brots de soja,

menta, ceba fregida, pastanaga.

Mandonguilles fregides de vedella i

arròs glutinos i cruixent. Amb salsa

de sèsam.

carbassó, ceba i pastanaga.

Raviolis de carn i verdures

cuinades al vapor.

Raviolis de carn i verdures

cuinades al vapor.

Rotllets fregits de carn i verdures

per embolicar amb enciam i menta.

Rotllets fregits de carn i verdures

per embolicar amb enciam i menta.

Plats per compartir entre 2 pers. Plats per compartir entre 3 pers.

Empanadilles de pasta d'ou al vapor de

pollastre i gingebre. Amb salsa de

tempura.

Tallarines d'arròs al curri i llet de coco

amb verdures i gambes.

Rotllos frescos de gambes, enciam,

menta, fideus. Salsa de cacauets i sèsam.
Canelons de pasta d'arròs al vapor
 de llom, verdures i cebeta fregida.

Rotllets fregits de carn i verdures per

embolicar amb enciam i menta.

Crep fregida de llagostins i sèsam.
Amb salsa sweet-chilli.

21€/pers.

GF

V

Sense cebeta fregida, amb cacauets

Sense gambes, amb bolets shiitake

Tempura vietnamita de verdures:

Raviolis de carn i verdures
cuinades al vapor.

17,50€/pers. 17,50€/pers.




