Plat lleugerament picant
Plat picant
Plat molt picant
VEGETARIA

Plat amb opció vegetarià

Apèndix al·lergogen
Glut

Cereals que continguin gluten i productes derivats

Crus

Crustacis i productes a base de crustacis

Peix

Peix i productes a base de peix

Ous

Ous i productes a base d’ou

Soja

Soja I productes a base de soja

Llet

Llet i els seus derivats, inclosa la lactosa

Cac

Cacauets i productes derivats

Secs

Fruits secs i productes derivats

Api

Api i productes derivats

Most

Mostassa I productes derivats

Sesm

Grans de sèsam I productes a base de sèsam

SO2

Diòxid de sofre en quantitats superiors a 10mg/kg

Sulf

Sulfits en quantitats superiors a 10mg/kg

Tram

Tramussos i derivats

Molus

Mol·luscs i derivats

*Restaurant Mizuna THAI no pot garantir la contaminació creuada.

SEGON PLAT
PRIMER PLAT
Tots els nostres sushis es fan amb ARROS DE PALS
三文鱼握寿司 Nigiri Salmó fresc i fumat amb allioli de Yuzu – 4 Uts (Peix i ou)

泰式咖喱 Nostres Currys (Crus, Peix, Api, Molus, Ous,soja).
Curri Panang (Més aromàtic i dolç) Llagostins
Curri Vermell(Salat i picant)
Filet de pit pollastre o tires de llom de porc
Curri Verd (Especiat i picant)
Tires de vedella
Tofu amb Chop Suey VEGETARIA

海陆双拼 Especial Maki Mar i Muntanya – 4 Uts (Glu, Crus, Ous, Soja)
Maki farcit de cran tou a la tempura, vedella Wagyu i espàrrecs

香煎鳕鱼 Bacallà amb Hoisin, tirabec i espàrrec (Peix, Crus, Molus, Cac, Soja)
Llom de Bacallà lacat amb salsa agredolça, saltejat de tirabecs i espàrrecs

豆腐皮沙拉 Amanida de Fulles de Tofu VEGETARIA
(Glut, Sulf, Soja, Sesm)
Amanida de Fulles de Toufu amb Wakame, Bolets confitats i Guatlles escabetxades

三文鱼 Tataki de Salmó amb Pak Choi a la catalana (Peix, Soja, Secs, Sesm)
Tataki de Salmó amb col xinesa, pinyons i panses

白香肠挂包 Bao de botifarra de Perol amb Maionesa de Kimchi – 2 Uts
(Glu, Peix, Ous)
Entrepà de farina al vapor amb botifarra a la planxa i maionesa picant
牛肉河粉 Pad Thai de Fricandó de Vedella VEGETARIA
(Crus, Peix, Ous, Soja, Secs, Apio, Sesm, Molus)
Saltejat de tallarines tailandesos amb fricandó de vedella

泰式香煎肉 Presa ibèrica Thai amb chutney de mango i prunes
(Glut, Peix, Soja, Llet, Cac, Sesm, Molus)
Presa a la planxa amb glacejat tailandès i salsa agredolç de pruna i mango
橙熏北京烤鸭 Ànec lacat Pekín al fum de mandarina
Ànec rostit a la tradició pequinesa amb fum de mandarina.
(Soja, Crus, Peix, Ous, Sesm)

POSTRE
Begudes

库朗芒果冰激凌 Coulant casolà de Te Matcha amb gelat de Lichis

Aigua, copa vi, cervesa o refrescos

Ratafia 酒蛋糕+冰激凌 Gelat i Borratxo de ratafia
三角苹果派 Samosa de Poma al forn amb nous i panses (Glu, Secs)

Menú 22,00€

Postres o cafè, beguda inclosos.
IVA. Inclòs.
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