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المقبالت
جمبري بصلصة الالفا

54

جمبري مقلي مقرمش ،مغطاة بصلصة
الالفا الحارة الفريدة.

كاالماري بالملح والفلفل

51

متبل ومقلي بالشكل األمثل
كاالماري ّ
مزين بالفلفل الحار الطازج.

إيدامامي بملح البحر

29

طبق كالسيكي من شرق آسيا تطهي فيه

روبيان بصلصة الالفا

اإليدامامي بالبخار مع الملح البحري المطحون.

لفائف الخس النباتية

44

مزيج خضروات مملوء بصلصة الصويا مزين

بصنوبر محمص ونودلز مقرمشة تقدم مع
أكواب خس طازجة وخل صيني.

وانتون الدجاج المقرمشة

الحساء الحار والحامض
39

وونتون مقلي محشو بالدجاج والخضار يقدم

لفائف على طريقة شانغهاي .تلذذ

بلقيمات ذات طبقة رقيقة مقرمشة
تخفي داخلها مذاقاً ال يوصف.

24

حساء صيني تقليدي مع براعم البامبو،

فطر ،توفو ،قطع صغيرة من الدجاج.

حساء الذرة الحلوة

مع صلصة الفلفل الحلو.

لفائف خضار شانغهاي

الحساء

39 6 pcs
29 4 pcs

24

حساء أبيض مصنوع من الذرة المهروسة

والدجاج المقطع مكعبات على طريقة
جوانج دونج.

حساء وانتون الخضار والدجاج
حساء شفاف من الوانتون المحشوة بالبصل

وعاء كبير 46
كوب 24

األخضر والزنجبيل والملفوف الصيني.

حساء النودلز مع لحم البقر المطهو

56

طعم شهي لحم بقري مضفر إلى الكمال
بالطريقة الصينية التقليدية .تقدم مع

حساء المعكرونة.

وانتون
وانتون الدجاج

46

وانتون الدجاج متبلة بعبير الخضار الطازجة.

تقدمالزيت الحار مع صلصة السمسم والفول
السوداني الشهية.

وانتون الجمبري

51

وانتون الجمبري الطري مع زيت البصل

األخضر ،تقدم بالزيت الحار مع صلصة السمسم

والفول السوداني الشهية.

وانتون الدجاج

* جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
* بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية ،ننصح باستشارة فريق عملنا

مأكوالت بحرية مكسرات

نباتي

فيغان

وصفات دامبلينج الخاصة بنا
دامبلينج الدجاج
من أشهر أطباق شوارع شانغهاي :دامبلينج

46 8 pcs
24 4 pcs

دجاج مقلي طري بقاعدة مقرمشة.

معجنات بوت ستيكر بالدجاج
دامبلينج محشوة بلحم الدجاج الطري المفروم

46 8 pcs
24 4 pcs

ومقلية حتى تكتسب لوناً ذهبياً رائعاً .

بوت ستيكر بالجمبري والدجاج
دامبلينج محشوة بالدجاج والجمبري المفروم،

49 8 pcs
26 4 pcs

مقلية حتى تكتسب لوناً ذهبياً رائعاً .

تشاو لونغ باو بالكمأة والدجاج

49 4 pcs

ال بدا من تجربتها! خليط نكهات الدجاج ،الكمأ
وصلصة الدمبلنغ الفريدة الخاصة بنا.

تشاو لونغ باو بالدجاج
دامبلينج الدجاج المطهو بالبخار على

46 8 pcs
24 4 pcs

الطريقة التقليدية بالبامبو .معدة بعناية

وغنية بالنكهات .ال شك إن هذا الطبق
سينال إعجاب العائلة كلها.

بوت ستيكر بالخضار
باقة من الخضار المحببة للجميع .بوك

46 8 pcs
24 4 pcs

تشوي ،جزر ،توفو مجفف ،فطر شيتاكي،
مفرومة ومتبلة مع النودلز.

دامبلينج الدجاج و السلطعون
زالبية محشوة بالدجاج الطري ولحم

49 8 pcs
26 4 pcs

السلطعون الطازج ،مطهو على البخار ويقدم
في قدر بخاري من الخيزران التقليدي.

تشاو لونغ باو بالدجاج

دامبلينغ
دامبلينج الدجاج والملفوف الصيني

34 6 pcs

لقيمات دامبلينج محشوة بالمزيج المثالي

من الدجاج المفروم الطري والملفوف
الصيني المقرمش.

دامبلينج لحم البقر والكزبرة

36 6 pcs

لقيمات دامبلينج محشوة بلحم البقر

المفروم ومتبلة بالكزبرة.

دامبلينج الجمبري

36 6 pcs

تلذذ بلقيمات الدامبلينج الشهية المحشوة

بالجمبري .تقدم مع صلصة الصويا للحصول
على مذاق منعش رائع.

ّ
المشكلة
دامبلينج الخضار

32 6 pcs

دامبلينج مطهوة بالبخار تقدم في وعاء

البامبو للطهو بالبخار ،ما يجعلها الوجبة

المفضلة لعشاق الخضار .محشوة بالبوك

معجنات بوت ستيكر بالدجاج

* جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
* بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية ،ننصح باستشارة فريق عملنا

تشوي والتوفو المجفف والفطر والنودلز.

مأكوالت بحرية مكسرات

نباتي

فيغان

الدجاج
دجاج بطريقة جنرال تسو

66

دجاج مقلي مقرمش يقدم مع بروكلي مطهو
على البخار ومغطى بصوص تسو الحار العام.

الدجاج المقرمش والحار

66

هذا هو طبق لذيذ جداً  ،مكعبات دجاج مقلي حتى
يصبح مقرمشاً  ،مقلى بكمية كبيرة من قرون
الفلفل الحار  ،وله طعم حار معتدل.

دجاج كونج باو

69

طبق تقليدي على طريقة سيشوان يقدم لكم الدجاج

والخضار والفلفل الحار مع وصفتنا التي ال تضاهى لصلصة

كونج باو .يصبح الطبق أشهى مع األرز المطهو بالبخار.
لحم البقر المنجولي الحار

دجاج بقشرة مقرمشة

66

طبق بسيط غني  -ربع دجاجة مطهوة

لتكتسب قشرة مقرمشة .تقدم مع صلصة

لحم
لحم البقر على طريقة رينبو

الفلفل الحار على الطريقة المنزلية.

83

دجاج مقلي يقدم مع األناناس والفلفل األخضر

لحم البقر المطهو على طريقة جوانج دونج ومقرمش

واألحمر ،مع صلصة حلوة وحامضة.

بشكل مثالي ،مقدم مع البصل األخضر والجزر والفلفل
كامال.
األحمر المجفف
ً

لحم البقر المنجولي الحار

دجاج بالريحان على طريقة سان بي
89

67

طبق صيني كالسيكي  ،مكعبات الدجاج المطبوخة
بشكل بطيء حتى تصبح طرية وناعمة  ،مغموسة

لحم البقر الطري مقطع شرائح ومقلي بالصلصة

في المقالة مع صلصة الصويا وتكتمل مع الريحان

المنجولية الغنية ومقدم بطبق حار.

لحم البقر على طريقة سيشوان

دجاج بالصلصة الحلوة والحامضة

69

83

التايالندي الطازج  ،والثوم كونفيت  ،والحار الفلفل الحار،
ولها نكهة توازن جدا .تقدم في وعاء الطين لدينا.

شرائح رقيقة من اللحم البقري مغطاة بصلصة

متوازنة جداً بالبصل األخضر والكراث والهالبينوس.

قطع لحم هونان

79

قطع لحم الضأن الطري مع ملح هونان المميز الخاص

بنا طبق مطبخ شين جيانج التقليدي.

صدر البقر المطهو ببطء

83

لحم صدر البقر مطهو ببطء ومتبل بالزنجبيل والبصل.

يقدم مع طبقة من صلصة الصويا الحلوة.

دجاج كونج باو

البط
بط مقرمش معطر

89

بط مقرمش  ،يقدم مع الخيار والبصل األخضر والملح
والفلفل وصلصة الهوسين المميزة واختيار كعك
بط مقرمش معطر

* جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
* بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية ،ننصح باستشارة فريق عملنا

اللوتس على البخار أو الفطائر المطهية على البخار.

مأكوالت بحرية مكسرات

نباتي

فيغان

ثمار البحر
سمك مطهو على البخار مع الصويا

89

قطع فيليه السمك مع مزيج من البصل األخضر

والزنجبيل والفلفل األحمر وصلصة الصويا البحرية

المميزة .بسيطة وصحية ولذيذة.

جمبري كبير مع الثوم والزنجبيل

79

قريدس كبير ،مطهو على البخار ،مغطاة بالثوم العطري،

الفلفل األحمر وصلصة الصويا البحرية المحالة.

جمبري كبير بصلصة كونج باو

79

مزيج شهي من التوابل مع قليل من الطعم الحلو!

جمبري مقلي مع الفستق المحمص والبصل األخضر
وصلصة كونج باو الشهية.

جمبري بالصلصة الحلوة والحامضة

81

قريدس كبير مقلي يقدم مع األناناس والفلفل األخضر

واألحمر ،مع صلصة حلوة وحامضة.

جمبري كبير مع الثوم والزنجبيل

جوا باو
باو الباذنجان المقرمش
مع فطر البورتوبيلو

39

باذنجان مقرمش مع شرائح من فطر البورتوبيللو
مع الصلصة اللذيذة الفريدة الخاصة بنا ،تقدم

في خبز الباو المطهو على البخار.

جوا باو البط بالصويا

39

بط طري بصلصة الصويا الحلوة الكثيفة،

متبلة بمذاق القرفة المنعش وورق الغار.

تقدم في خبز الباو المطهو على البخار.

باو الباذنجان المقرمش مع فطر البورتوبيلو

السلطات
سلطة كينوا الماندرين األسيوية

54

مزيج سلطة آسيوية  ،كينوا مطهو بثالثة ألوان  ،شمندر ،

جزر  ،فول إدمامي  ،شرائح اليوسفي  ،مزينة ببذور السمسم
و وانتون مقرمش  ،تقدم مع صلصة الليمون بالسمسم.

سلطة الذرة واللفت واألفوكادو

54

سبانخ صغيرة  ،كرنب صغير  ،ذرة  ،ادامامي  ،أفوكادو وبذور
اليقطين تقدم مع صلصة الزنجبيل والسمسم.

سلطة الجمبري والنودلز المقرمشة
كرفس ،خيار ،جزر ،كزبرة ،ملفوف .مقدمة مع نودلز البيض
المقرمش ومتبلة بتتبيلة الفول السوداني الحارة.

* جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
* بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية ،ننصح باستشارة فريق عملنا

56
سلطة الجمبري والنودلز المقرمشة

مأكوالت بحرية مكسرات

نباتي

فيغان

الخضار والتوفو
توفو مابو

54

فستق مطحون مع صلصة حبوب الفلفل الحار

ومرقة الخضار ،مطهوة ببطء حتى تصبح مزيجاً
غنياً بالنكهة والقوام .تقدم مع قطع التوفو.

باذنجان مقرمش وحار

49

طبق مثالي لعشاق الباذنجان ،شرائح الباذنجان

مقلي بخبز خفيف ،مطهو على الوك مع صلصة

السيشوان الحارة ،مزين بالفولل سوداني المفتفت.

خضار موسمية مقلية

51

توفو مابو

تشكيلة من البروكولي والبروكولي الصيني

والذرة الصغيرة والجزر والبازالء الصغيرة والفطر

متبلة بما تختارونه من صلصة المحار أو صلصة

نودلز

الثوم ...طبق يستحق االنتظار.

كاري جوز الهند مع الخضروات

54

الخضار المطهو ببطء بصلصلة كاري جوز الهند.

طبق كالسيكي من شنغهاي :نودلز سميكة
مقلية تقدم مع ما تختارونه من:

الخضار

47

روبيان

49

الدجاج

47

كومبو

51

لحم البقر

49

األرز الصينية
أرز مقلي ممزوج بالبيض وفول الصويا
وشرائح من البصل األخضر  ،واختيار:

الخضار

46

روبيان

46

الدجاج

41

كومبو

46

لحم البقر

44

خضار موسمية مقلية

أرز مقلي
نودلز األرز المقلي مع لحم البقر

49

نودلز األرز العريضة مقدمة مع شرائح لحم البقر

ومتبلة بصلصة الصويا وصلصة الصويا الداكنة.

ما جيانغ نودلز

47

نكهة سيشوان أصلية .يتم تقديم المعكرونة

ً
حديثا في صلصة حارة ولذيذة تعلوها
المسلوقة

نودلز الخضار مقلية على طريقة شانغهاي

صلصة متبله باللحم وصلصة الفول السوداني
ومزينة ببوك تشوي والبصل األخضر.

أرز مقلي على طريقة يانجزو

44

األرز المقلي على الطريقة الصينية التقليدية مع

الجمبري والحبش وتشكيلة من الخضار المفرومة.

أرز  XOمقلي

49

جمبري ،لحم حبش ،خضار مشكلة ،مع أرز  XOالمقلي.

أرز مطهو بالبخار
رقيق  ،األرز على البخار.

* جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
* بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية ،ننصح باستشارة فريق عملنا

طبق 9

أطباق جانبية
فاصوليا خضراء مقلية

29

مشروم مشكل سوتيه بونزو

29

خيار بالثوم

24

سوتيد بوك تشوي

29

مأكوالت بحرية مكسرات

نباتي

فيغان

المشروبات
المشروبات الغازية

المشروبات الساخنة
17

كوكا كوال ,كوكا كوال زيرو ,سبرايت ,فانتا.

عصير برتقال طازج

21

عصير بطيخ طازج

24

عصير أناناس طازج

24

عصير الليمون

21

عصير الليمون و النعناع

21

موهيتو باشن فروت

25

موهيتو الزنجبيل

25

موهيتو فراولة

25

موهيتو البطيخ

25

شاي مثلج بالليمون

21

شاي مثلج بالخوخ

21

شاي مثلج مع باشن فروت

21

مياه فوارة صغيرة

15

مياه مستوردة كبيرة

24

مياه محلية صغيرة

15

مياه فوارة كبيرة

24

مياه مستوردة صغيرة
مياه محلية كبيرة

ابريق شاي ياسمين

11

ابريق شاي اخضر

11

اسبريسو | إسبريسو مزدوج
قهوة أمريكانو | كافيه التيه
كابتشينو

11

9
15

شكوالته الفوندنت بالشاي األخضر الياباني

الحلويات
كعكة الشوكوالتة البيضاء
على طبق ساخن

34

كعكة الماندرين بالجبنة

34

توفي الموز

34

ماتشا فوندان

34

موتشي
موتشي السمسم االسود
موتشي شوكوالتة برتقال
الفراولة
موتشي جوز الهند
موتشي مانجو
موتشي الشاي االخضر
موتشي ليتشي
موتشي يوزو

* جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
* بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية ،ننصح باستشارة فريق عملنا

9

