
STUDENÉ PŘEDKRMY 

 

9. Pikantní kuřecí nitky…………………………………… 89 Kč 

 80g kuřecí maso přelité tmavou oříškovou omáčkou *3,8,11 

10. Kuřecí nitky přelité česnekovou omáčkou…………… 89 Kč 

 80g kuřecí maso přelité tmavou oříškovou omáčkou *3 

11. Dušené vepřové jazyky………………………………... 78 Kč 

 60g přelité sójovou omáčkou *6 

12. Černé vejce (na dotaz)………………………………… 68 Kč 

 1 ks uleželé kachní vejce v tmavé pikantní omáčce se zelným salátem *3,6,8 

14. Hovězí po s’čchuansku………………………………. 109 Kč 

 120g pikantní kousky masa se zeleninou v tradiční omáčce  *1,3,6,11 

15. Králičí maso po s’čchuansku………………………... 109 Kč 

 120g pikantní kousky masa se zeleninou v tradiční omáčce  *1,3,6,11 

S1. Fazolové lusky s příchutí zázvoru……………………. 59 Kč 

 80g míchané v zálivce, drcený zázvor, kyselá příchuť   

S2. Ochucené hrachové lusky (na dotaz)………………... 85 Kč 

 80g cukrový hrášek ochucený třeným česnekem 

 

POLÉVKY 

 

1. Pikantní polévka ……………………………………….. 38 Kč 

 0.3 l  *3,5,6 

2. Polévka s kuřecími kousky a žampiony……………… 38 Kč 

 0.3 l   *3,6 

3. Polévka „chun-thun“……………………………………. 58 Kč 

 0.3 l vývar s masovými šátečky  *1,3,6 

4. Polévka „ťin-juen“………………………………………. 58 Kč 

 0.3 l skleněnými nudle, kuřecí noky, č. houby a zelenina  *1,3,6  

5. Polévka s krevetkami………………………………….. 88 Kč 

 0.3 l  *2,7 

7. Vývar se zeleninou…………………………………….. 44 Kč 

 0.3 l  *3 

  



TEPLÉ PŘEDKRMY 

 

21. Smažený závitek……………………………………... 29 Kč 

 1 ks domácí, plněný masem, nudlemi a zeleninou  *1,3 

23. Orestované taštičky………………………………….. 75 Kč 

 6 ks domácí, plněné mletým vepřovým masem a zeleninou  *1,3,6 

24. Pikantní vařené taštičky…………………………….. 75 Kč 

 6 ks domácí, plněné masem, přelité sójovou polevou  *1,3,6  

25. Nudle „tan-tan“……………………………………….. 63 Kč 

 120 g pikantní, vepřové mleté, tmavá arašídová omáčka  *1,5,6,11 

41. Sladkokyselá kuřecí křidélka………………………... 65 Kč 

 6 ks karamelizovaná, sypaná sezamem  *11 

S3. Smažené minikukuřice………………………………. 67 Kč 

 ±12 ks obalované těstem  *1 

S6. Orestovaná žabí stehýnka…………………………... 99 Kč 

 120 g uzené tofu, celer řapíkatý, čínský kmín, tmavá zálivka  *1,6,9  

 

 

POKRMY Z RYB 

 

125. Ryba na plotýnce po s’čchuansku……………….179 Kč 

 200 g plátky ryby, extra pikantní omáčka  *1,4,6, 

126. Rybí plátky naší restaurace…………………….179 Kč 

 200 g pikantní obalené kousky tresky se zeleninou  *1,4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKRMY S KUŘECÍM MASEM 

 

60. Kuřecí kung-pao……………………………………… 149 Kč 

 200 g pikantní, ve sladké omáčce s arašídy (na český způsob)  *3,5,6 

62. Plátky naší restaurace……………………………….. 169 Kč 

 200 g pikantní obalené maso, zelenina, sójové boby  *1,3,6 

63. Kuřecí se žampiony………………………………….. 159 Kč 

 200 g kousky masa v jemné omáčce, čerstvé žampiony  *3,6 

65. Kuřecí s mandlemi…………………………………… 178 Kč 

 200 g Kousky masa v jemné omáčce, paprika  *3,6,8 

66. Kuřecí nitky na železné plotýnce…………………… 159 Kč 

 200 g maso míchané se zeleninou ve sladké ústřičné omáčce  *3,6,14 

69. Kuřecí plátky na kari…………………. 169 Kč 

 200 g plátky masa v omáčce, zelený chřest *1,5,7 

S12.Kuřecí nitky přelité sladkou omáčkou……………… 169 Kč 

 200 g obalované maso, drcené arašídy, sezam *1,3,5,6,11 

70. Kuřecí kuličky s ovocem…………………………….. 155 Kč 

 200 g obalované kousky masa, červená sladká omáčka *1,3 

72. Kuřecí po s’čchuansku………………………………. 155 Kč 

 200 g kousky masa s paprikou a cibulkou v pikantní omáčce *3,6 

75. Smažené kuřecí plátky………………………………. 158 Kč 

 1 ks celé kuřecí prso obalené ve strouhance, extra omáčka *1,3 

 

POKRMY Z KACHNY 

 

110.  Kachní plátky na železné plotýnce………………… 199 Kč 

 200 g krájené kachní prso, tmavá sladká omáčka (pikantní)  *1,3,6 

112.  Kachní plátky na železné plotýnce………………… 199 Kč 

 200 g krájené kachní prso, tmavá omáčka (jemná) *1,3,6 

116. Kachna na pekingský způsob s placičkami……….. 359 Kč 

 300 g krájená kachna celá, omáčka, salát, okurky  *1,3,6 

 

 

 



S’ČCHUANSKÉ SPECIALITY 

 

136. „Mapho-tou-fu”na čínském pepři 169 Kč 

 200 g kousky tofu se sójovými boby v chilli omáčce  *6 

180. Pikantní hovězí plátečky se sezamem 199 Kč 

 120 g obalované ve strouhance přelité zálivkou, chilli olej  *1,3,6,11 

181. Pikantní krevetky se sezamem 199 Kč 

 ±14 ks obalované ve strouhance přelité zálivkou, chilli olej  *1,2,3,6,11 

185. Pikantní kuřecí stehno na nudlích  165 Kč 

 200 g nakrájené stehno podávané na nudlích v chilli zálivce s arašídy *6,5,11 

186. Hovězí plátečky přelité ostrou omáčkou 188 Kč 

 150 g plátky masa položené na ledovém salátu přelité zálivkou *1,5,6,11 

187. Pikantní směs v nálevu 188 Kč 

 150 g hovězí plátky, hov. dršťky, v. jazyk, chilli olej 

190. Tradiční s’čchuanské kung-pao 239 Kč 

 250 g kuřecí kousky míchané s arašídy a okurkou *3,5,6 

191. Tradiční s’čchuanské šuej-ču 249 Kč 

 250 g plátky masa se zeleninou v pálivé omáčce, kotlík *3,6  

129. Pikantní krevety po s’čchuansku 298 Kč 

 200 g obalované krevetky ve sladké omáčce se zeleninou *2,3,6  

217. Krevetky na čínském víně 298 Kč 

 200 g vařené krevetky s řapíkatým celerem a paprikou 

133. Tygří krevety  366 Kč 

 ±7 ks okořeněné, sypané solí, ochucený ledový salát, extra omáčka *2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKRMY Z HOVĚZÍHO 

 

100. Hovězí naší restaurace 188 Kč 

 200 g pikantní obalené plátky masa, zelenina, sójové boby *1,3,6 

101. Hovězí plátky tří chutí 179 Kč 

 200 g  

102. Hovězí kotlík šuej-ču 179 Kč 

 200 g plátky masa v pikantní omáčce   *3,6 

104. Hovězí s brokolicí a černými houbami 179 Kč 

 200 g plátky masa v jemné, tmavé omáčce  *3,6 

106. Hovězí v ústřičné omáčce na horké plotýnce 179 Kč 

 200 g plátky masa, paprika, mrkev, jarní cibulka *3,6,14 

 

POKRMY Z VEPŘOVÉHO 

 

80. Vepřové kung-pao 155 Kč 

 200 g pikantní, ve sladké omáčce s arašídy (na český způsob)  *3,5,6 

81. Vepřové plátky tří vůní 158 Kč 

 pikantní ve sladké omáčce s chutí zázvoru, zelenina  *3,6 

82. Vepřový kotlík šuej-ču 169 Kč 

 200 g plátky masa v pikantní omáčce   *3,6 

84. Vepřové plátky s čínskými houbami 179 Kč 

 200 g jemná omáčka, černé houby, voňavé houby, cibulka  *3,6 

85. Smažené vepřové nitky na horké plotýnce 169 Kč 

 200 g ve sladké červené omáčce, míchané se zeleninou  *1,3 

90. „Rodinné štěstí“ 169 Kč 

 200 g pikantní, tři druhy masa (hovězí, vepřové, kuřecí) se zeleninou  *3,6,9 

94. Vepřové plátky v pekingské omáčce 155 Kč 

 200 g plátky masa ve sladší tmavé omáčce, nitky pórku 

95. Pikantní plátky „Čengdu“ 159 Kč 

 200 g vepřové maso míchané se zeleninou a sójovými boby *3,6 

97. „S’čchuanská“ vepřová žebírka 159 Kč 

 200 g pikantní kmínová vůně, kousky kukuřičných klasů 

 



POKRMY Z JEHNĚČÍHO 

 200 g voňavé plátky masa, zelenina  *3,6 

118. Pikantní jehněčí po s’čchuansku 259 Kč 

 200 g plátky masa míchané se zeleninou, sójové boby  *3,6 

193. Pálivé jehněčí na horké plotýnce 299 Kč 

 200 g restované plátky masa se s’čchuanským kořením a cibulkou  *3,6 

 200 g plátky masa v ostré červené omáčce  *3,6 

 

BEZMASÉ POKRMY 

 

135. Tofu se žampióny a černými houbami 165 Kč 

 200 g vařené tofu v jemné tmavé omáčce  *6,9 

137. Pikantní plátky tofu na horké plotýnce 179 Kč 

 200 g orestované tofu se zeleninou  *6 

S11. Orestovaná čínská zelenina 168 Kč 

 200 g plátky zeleniny ochucené česnekem  

211. Pikantní fazolové lusky 169 Kč 

 200 g orestované s příchutí zázvoru  *6 

212. Lilek v pikantní omáčce tří chutí 189 Kč 

 200 g ve tmavé sladké omáčce s cibulkou 

 

POKRMY S NUDLEMI A RÝŽÍ 

 

43. Orestované nudle se zeleninou 79 Kč 

 200 g (lze objednat pšeničné nebo rýžové)  *1,3,6 

46. Nudle kung-pao na horké plotýnce 148 Kč 

 200 g pšeničné nudle s kuřecím masem v pikantní omáčce  *1,3,6 

48. Orestované nudle s krevetkami 155 Kč 

 200 g (lze objednat pšeničné nebo rýžové)  *2,3,6 

53. Rizoto s krevetkami a uzeným masem 155 Kč 

 200 g   *2,3 

 

 

 



PŘÍLOHY 

 

54. Bílá jasmínová rýže  35 Kč 

 120 g 

55. Orestované nudle 39 Kč 

 120 g (pšeničné)  *1,3,6 

56. Orestované nudle 40 Kč 

 120 g (rýžové)  3,6 

57. Hranolky 39 Kč 

 120 g 

59. Sezamové placičky 39 Kč 

 1 ks  1,11 

312. Orestovaná rýže s vejci a cibulkou 45 Kč 

 120 g  *3 

313. Zeleninová miska 45 Kč 

 120 g orestovaná zelenina (mix) *9  

 

SALÁTY 

 

26. Okurkový salát s příchutí česneku 78 Kč 

 100 g  *11 

27. Okurkový salát po s’čchuansku 78 Kč 

 100 g  *6 

28. Zelný salát s mrkví 38 Kč 

 100 g 

31. Pikantní mořské řasy 79 Kč 

 100 g  *6,11 

33. Salátová mísa s krevetkami 139 Kč 

 200 g  *2,5,9 

34. Salátová mísa s kuřecími nitkami 135 Kč 

 200 g  *5,9 

 

 

 

 



OSTATNÍ 

  

36. Krevetové lupínky 45 Kč 

 *2 

37. Oříšky 45 Kč 

 *5 

 

 

DEZERTY, POHÁRY 

 

160. Smažený banán s medem          *1 65 Kč 

163. Smažený banán s karamelem.    *1,11 78 Kč 

164.  Jablko s karamelem *1,11 78 Kč 

166. Flambovaná zmrzlina *1,3,7 68 Kč 

170. Zmrzlinový pohár s ovocem *7 75 Kč 

172. Liči (10 ks) 45 Kč 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


