


Chipsy krewetkowe / Prawn crakers  6 zł

Kukurydza na maśle 15 zł
Ziarna kukurydzy w delikatnej panierce, smażone na maśle
Deep fried corn with butter
  
Smaki Hanoi dla 2 osób 30 zł
Zestaw przekąsek dla 2 osób: 2 sajgonki z mięsem, 
2 roladki z krewetkami, 2 krewetki w panierce, 2 pierożki HA CAO
Taste of Hanoi starter for two – 2 deep fried spring rolls, 
2 summer spring rolls with prawns, 2 tempura prawns, 
2 HA CAO steamed dumplings 

Sajgonki z mięsem – 8 szt. 15 zł
Smażone tradycyjne krokieciki z mięsem wieprzowym 
zawinięte w papier ryżowy, podawane z surówką z kapusty
Vietnamese deep fried pork spring rolls – 8 pcs

Sajgonki z warzywami – 4 szt. 15 zł
Smażone krokieciki z farszem warzywnym
zawinięte w papier ryżowy, podawane z surówką z kapusty
Vietnamese deep fried vegetable spring rolls – 4 pcs

Letnie roladki  „summer rolls” – 4 szt. 20 zł
Roladki z makaronem ryżowym, krewetkami, mięsem,  
omletem i sałatą, zawinięte w delikatny papier ryżowy 
Vietnamese summer rolls with shrimps, meat, omelette – 4 pcs

Pierogi HA CAO z krewetkami – 6 szt. 16 zł
Gotowane pierożki z ciasta ryżowego z farszem 
krewetkowym / HA CAO steamed dumplings with shrimps – 6 pcs 
  
Pierogi HA CAO z warzywami – 6 szt. 15 zł
Gotowane pierożki z ciasta ryżowego z farszem warzywnym
HA CAO steamed dumplings with vegetables – 6 pcs   

BANH XEO 18 zł
Wietnamski naleśnik wypełniony kiełkami, krewetkami i mięsem
Vietnamese crepe filled with bean sprouts, shrimps and pork meat

ZUPY / SOUP

PRZYSTAWKI / STARTERS 

PHỞ
Zupa na aromatycznym bulionie mięsnym 

z makaronem ryżowym „wstążki” i zieleniną: 
Aromatic PHO rice noodle soup:

- z kurczakiem  / with chicken 15 zł  20 zł
- z wołowiną / with beef 15 zł  20 zł
- z kurczkiem i wołowiną / with chicken & beef  25 zł
- ze smażoną wołowiną / with fried beef  25 zł

Jajko z płynnym żółtkiem i kiełki do zupy PHO:  + 5 zł

MIẾN
Zupa na aromatycznym bulionie mięsnym 
z cienkim makaronem sojowym i zieleniną:

Aromatic MIEN glass noodle soup:

- z kurczakiem / with chicken 15 zł  20 zł
- z wołowiną / with beef 15 zł 20 zł

BÚN
Zupa na słodko-kwaśnym bulionie z ananasem

i zieleniną, z makaronem ryżowym „nitki”:
Sweet and sour BUN rice noodle soup with pineapple:

- ze smażonym tofu / with fried tofu 16 zł  23 zł
- z wołowiną / with beef 17 zł  24 zł
- z krewetkami / with shrimps 18 zł  25 zł
- z rybą jesiotr / with sturgeon  28 zł

 TOM YUM
Słodko-kwaśna, lekko pikantna zupa 
z mlekiem kokosowym i warzywami:

Spicy, sweet and sour soup with coconut milk and vegetables:

- z tofu / with tofu 16 zł  
- z kurczakiem / with chicken 17 zł 
- z krewetkami / with shrimps 18 zł  

WONTON
Zupa na bulionie mięsnym, z makaronem pszennym i zieleniną:

WONTON wheat noodle soup:

- z wołowiną, jajkiem i pierożkami / with beef, egg and dumplings  25 zł



Kurczak w sosie słodko kwaśnym  26 zł
Panierowany kurczak z sosem słodko kwaśnym z warzywami 
i ananasem / Chicken in sweet and sour sauce with pineapple

Kurczak w „Pięciu smakach”  23 zł
Kurczak smażony na woku z warzywami w sosie sojowym 
z dodatkiem przyprawy „pięć smaków” / Stir fried chicken and 
vegetables in soy sauce in five-spice flavour

Kurczak w panierce solnej 25 zł
Kawałki kurczaka obtoczone w chrupiącej trawie 
cytrynowej i soli / Chicken in salt and lemon grass

Kurczak w żółtym curry 23 zł
Kurczak smażony na woku z warzywami w łagodnym 
sosie „żółte curry” / Chicken and vegetables in yellow curry sauce

Kurczak w czerwonym curry  26 zł
Kurczak duszony w mleku kokosowym z warzywami, z dodatkiem 
pikantnej pasty „czerwone curry” / Chicken and vegetables in red 
curry sauce

Kurczak z grzybami MUN    23 zł
Kurczak smażony na woku z grzybami MUN i warzywami 
w delikatnym sosie / Stir fried chicken with vegetables 
and MUN mushrooms 

Chrupiący kurczak w panierce  26 zł
Smażone cienkie kawałeczki kurczaka w chrupiącej panierce  
Crispy chicken strips 
 
Kurczak po tajsku    24 zł
Panierowane filety z kurczaka ułożone na tajskim sosie 
sojowo-warzywnym /Deep fried battered chicken breasts with vegetable soy sauce 

Kurczak BUN CHA LA LOT   25 zł
Zawijany w liść pieprzowca kurczak podawany
z makaronem ryżowym BUN / Chicken wrapped in a pepper leaf 
served with BUN rice noodles

KURCZAK I KACZKA / CHICKEN & DUCK

Kurczak na gorącym półmisku  30 zł
Smażone na woku kawałki z piersi kurczaka z warzywami, 
podawane na gorącym półmisku 
Stir fried pieces of chicken breast and vegetables 
served on a hot plate

Udko kurczaka po wietnamsku 30 zł
Udko kurczaka bez kości, pokrojone w plastry, ułożone na 
warzywach z woka, polane sosem sojowo-czosnkowym
Boneless chicken leg with crispy skin on fried vegetables, 
poured with garlic – soy sauce, served on a hot plate

Kaczka na gorącym półmisku 40 zł
Kaczka pokrojona w plastry, ułożona na warzywach 
z woka, polana sosem sojowo-czosnkowym
Duck on a hot plate – sliced duck with crispy skin, 
put on fried vegetables, poured with garlic-soy sauce, 

Kaczka po wietnamsku  40 zł
Kaczka z delikatnie chrupiącą skórką, pokrojona w plastry, 
polana sosem sojowo-czosnkowym, podawana 
z marynowanymi warzywami / Vietnamese style duck – sliced 
duck with crispy skin, poured with garlic-soy sauce, served 
with pickled vegetables 

BUN VIT   28 zł
Cienki makaron ryżowy BUN z sałatą, kiełkami sojowymi, 
kaczką, orzeszkami – polane kwaśno-słodkim sosem czosnkowym
Vermicelli rice noodles toped off with duck served with 
fresh lettuce, bean sprout, peanuts – poured with sweet 
and sour garlic sauce

Kaczka w czerwonym curry  35 zł
Kawałki soczystej kaczki w sosie z mleczkiem kokosowym 
i czerwonym curry / Duck with vegetables in red curry sauce



THIT KHO TAU     25 zł
Karmelizowana wieprzowina z gotowanym na twardo jajkiem 
Caramelized pork with boiled egg served with rice

Sajgonki z mięsem i makaronem BUN – 12 szt.  25 zł
Zawinięte w papier ryżowy krokieciki z mięsem wieprzowym, 
w zestawie z gotowanym cienkim makaronem ryżowym BUN i sałatką 
Pork spring rolls - served with BUN noodles and lettuce – 12 pcs

Wieprzowina w  „Pięciu Smakach”      23 zł
Wieprzowina smażona na woku z warzywami w sosie sojowym 
z dodatkiem orientalnej przyprawy „pięć smaków” 
Stir fried pork and vegetables in soy sauce in five-spice flavour

Wieprzowina BUN CHA LA LOT   25 zł
Zawijana w liść pieprzowca wieprzowina podawana
z makaronem ryżowym BUN / Pork wrapped in a pepper leaf 
served with BUN rice noodles 

Wieprzowina z grzybami MUN   23 zł
Wieprzowina smażona na woku z grzybami MUN i warzywami 
w delikatnym sosie  / Stir fried pork with vegetables 
and MUN mushrooms 

Pieczony boczek po wietnamsku  25 zł
Pieczony boczek z chrupiącą skórką 
Vietnamese style crispy baked pork belly  

Golonka z grzybami MUN   25 zł
Kawałki golonki smażone z grzybami MUN i warzywami 
w delikatnym sosie / Stir fried small pieces of ham hock and 
vegetables, MUN mushrooms in aromatic sauce

Golonka na gorącym półmisku            28 zł
Kawałki golonki smażone na woku z warzywami i grzybami MUN, 
podawane na gorącym półmisku / Stir fried small pieces of ham 
hock and vegetables with MUN mushrooms served on a hot plate

Orientalna karkówka z frytkami    27 zł
Orientalnie przyprawiona smażona karkówka, podawana z frytkami 
Fried pork neck served with French Fries

Żeberka po wietnamsku     30 zł
Mięso z żeberek smażone na woku z czosnkiem w sosie 
słodko-pikantnym / Stir fried meat from ribs with garlic in sweet 
and spicy sauce 

Chrupiący schab w panierce    25 zł
Kawałki panierowanego schabu smażone z cebulką i czosnkiem
Battered crispy lion of pork fried with garlic and onion 

Smażony boczek po wietnamsku 25 zł
Orientalnie marynowane cienkie kawałki boczku smażone na 
woku z cebulką / Vietnamese style fried bacon with onion

WIEPRZOWINA / PORK



BUN BO NAM BO  25 zł
Makaron ryżowy BUN z sałatą, kiełkami sojowymi, smażoną 
wołowiną, orzeszkami – całość polana słodko-kwaśnym sosem 
Vermicelli noodles topped off with stir friend beef served with fresh 
lettuce, bean sprouts, peanuts – poured with sweet and sour sauce

Wołowina w „Pięciu Smakach”    25 zł
Wołowina smażona na woku z warzywami w sosie sojowym 
z dodatkiem orientalnej przyprawy „pięć smaków” 
Stir fried beef and vegetables in soy sauce in five-spice flavour

Wołowina z grzybami MUN     25 zł
Wołowina smażona na woku z grzybami MUN i warzywami 
Stir fried beef, vegetables amd MUN mushrooms

Wołowina w czerwonym curry  30 zł 
Wołowina duszona w mleku kokosowym z warzywami, 
z dodatkiem pikantnej pasty „czerwone curry” 
Beef and vegetables in red curry sauce

Wołowina z kiełkami sojowymi   27 zł 
Wołowina smażona na woku z dodatkiem kiełków sojowych 
Stir fried beef and soy bean sprouts

Wołowina z kapustą PAK-CHOY i czosnkiem      38 zł
Wołowina smażona na woku z kapustą PAK-CHOY 
i czosnkiem w sosie sojowym 
Stir fried beef with PAK-CHOY cabbage and garlic in soy sauce 

WOŁOWINA I CIELĘCINA / BEEF & VEAL

Wołowina po azjatycku 33 zł
Panierowane kawałki polędwicy wołowej ułożone na sosie 
sojowym / Battered tenderloin beef in soy sauce 

Polędwica wołowa z prażoną trawą cytrynową     38 zł
Polędwica wołowa w kawałkach, lekko pikantna, 
posypana prażoną trawą cytrynową, podawana 
z marynowanymi warzywami 
Beef tenderloin with lemon grass – spicy pieces of beef 
tenderloin sprinkled with roasted lemon grass

Cielęcina w „Pięciu smakach”      33 zł
Cielęcina smażona na woku z warzywami w sosie sojowym 
z dodatkiem orientalnej przyprawy „Pięciu Smaków”
Stir fried veal and vegetables in soy sauce in five spices flavour

Cielęcina z grzybami MUN       33 zł
Cielęcina smażona na woku z grzybami MUN i warzywami
Stir fried veal with vegetables and MUN mushrooms 

Cielęcina na gorącym półmisku    35 zł
Cielęcina smażona na woku z warzywami, podawana na gorącym 
półmisku / Stir fried veal with vegetables, served on a hot plate



Pstrąg na gorącym półmisku  35 zł
Smażony pstrąg (wypatroszony ze skórą), ułożony na warzywach 
z woka / Deep fried floured trout (gutted with skin) 
put on stir fried vegetables

Pstrąg w panierce z frytkami    32 zł
Panierowany pstrąg (wypatroszony), podawany z frytkami 
Deep fried battered trout served with French Fries 

Łosoś w czerwonym curry 35 zł
Smażony filet z łososia ułożony na sosie z mlekiem kokosowym
z warzywami i pastą „Czerwone curry”
Deep-fried floured salmon fillet, poured with soy sauce

Łosoś na gorącym półmisku 35 zł
Smażony filet z łososia, ułożony na warzywach z woka 
Deep-fried floured salmon fillet, poured with soy sauce

Łosoś w sosie sojowo-ostrygowym  35 zł
Filet z łososia gotowany na parze, polany sosem 
ostrygowo-sojowym / Steamed salmon fillet, poured with soy sauce

Łosoś w sosie tamaryndowym 35 zł
Filet z łososia w sosie tamaryndowym / Salmon in tamarind sauce 

CA KHO 25 zł
Duszona w glinianym garnku, karmelizowana makrela po 
wietnamsku z kawałkami karmelizowanego boczku 
z aromatyczną trawą cytrynową i papryczką chilli 
Vietnamese caramelized fish in a clay pot

CHA CA LA VONG 50 zł
Grillowany jesiotr podawany na gorącym półmisku z gotowanym 
makaronem ryżowym BUN i sałatą 
Grilled sturgeon fish served on hot stone plate served with 
BUN noodles and lettuce

RYBY / FISH KOCIOŁEK ROZMAITOŚCI / HOT POT

Kociołek VAN BINH  200 zł (dla 2 os.)
 350 zł (dla 4 os.)
Zestaw surowych składników: ryba (jesiotr/łosoś), krewetki, 
małże, kalmary, szczypce kraba, wołowina, tofu, kapusta PAK-CHOY, 
grzyby, makaron BUN, aromatyczny bulion z ananasem
Raw fish (sturgeon, salmon), shrimps, mules, squids, crab, beef, 
tofu, PAK-CHOY cabbage, mushrooms, rice noodles, aromatic 
soup with pineapple

Kociołek z owocami morza 200 zł (dla 2 os.) 
 350 zł (dla 4 os.)
Zestaw surowych składników: ryba (jesiotr/łosoś), krewetki, 
małże, kalmary, krab, tofu, kapusta PAK-CHOY, grzyby, 
makaron BUN, aromatyczny bulion z ananasem 
Raw fish (sturgeon, salmon), shrimps, mules, squids, crab, tofu, 
PAK-CHOY cabbage, mushrooms, rice noodles, aromatic soup 
with pineapple

Sałatka z kurczakiem (250 g) 25 zł
Gotowany kurczak, kiełki sojowe, ogórek, marchew, kalarepa, 
cebula / Boiled chicken, cucumber, bean sprouts, carrot, 
cucumber, onion, kohlrabi

Sałatka z korzeniem lotosu (250 g) 30 zł
Marynowane korzenie lotosu, orzeszki, ogórek, marchew, kala-
repa, cebula / Pickled lotus rootlets, cucumber, carrot, kohlrabi, 
onion, peanuts

Sałatka z mango i krewetkami (250 g) 32 zł
Mango, marchew, cebula, marynowane korzenie lotosu, krewetki
Mango, carrot, onion, pickled lotus rootlets, shrimps 

SAŁATKI / SALADS



Rozmaitości morza w sosie pikantnym   32 zł
Mieszanka owoców morza (krewetki, kalmary, małże) 
smażone na woku z warzywami w pikantnym sosie 
Mix of stir fried seafood (shrimp, squids, mules) 
and vegetables in hot sauce 

Krewetki w czerwonym curry – 6 szt.  39 zł
Krewetki duszone w mleczku kokosowym z warzywami,
z dodatkiem pikantnej pasty curry / Shrimps and vegetables in 
coconut milk and red curry sauce

Krewetki w zielonym ryżu – 6 szt.   40 zł
Krewetki smażone w chrupiącej panierce z prażonego zielonego 
ryżu / Deep fried battered shrimps in roasted green rice 

Krewetki na gorącym półmisku – 6 szt.   40 zł
Krewetki smażone na maśle na woku z warzywami i czosnkiem 
Shrimps on a hot plate – stir fried shrimps and vegetables with garlic

Krewetki po wietnamsku – 6 szt.  40 zł
Krewetki smażone w chrupiącej panierce 
Thai shrimps – very crispy deep fried battered shrimps 

Kalmary po tajsku  32 zł
Kalmary smażone w chrupiącej, ułożone na warzywno-sojowym 
sosie tajskim / Thai squid – crispy deep fried battered squids with 
Thai vegetables – soy sauce

OWOCE MORZA I ŻABIE UDKA / SEAFOOD AND FROG LEGS

Kalmary na maśle  32 zł
Kalmary w chrupiącej panierce smażone z czosnkiem i cebulą 
Deep fried battered squid with garlic and onion 

Kalmary smażone z czosnkiem 40 zł
Kalmary smażone na woku z łodygą selera, cebulą i czosnkiem 
Stir fried squid with celery stalk, onion and garlic

Małże na gorącym półmisku  40 zł
Orientalnie doprawione smażone małże podawane 
na gorącym półmisku / Seasoned stir fried mules served 
on a hot plate 

Żabie udka z trawą cytrynową    45 zł
Żabie udka smażone z czosnkiem, chilli i trawą cytrynową 
podawane na gorącym półmisku
Fried frog legs with garlic, chilli and lemon grass served 
on a hot stone plate



Sajgonki z mięsem (4 szt.) + frytki 15 zł
Deep fried spring rolls (4 pcs) and French Fries

Ryż smażony z kurczakiem + surówka  15 zł
Chicken fried rice served with pickled cabbage 

Chrupiący kurczak w panierce + ryż  18 zł
Crispy chicken strips served with rice

Mała zupa PHO z kurczakiem lub wołowiną  15 zł
PHO soup with chicken or beef

DANIA DLA MALUCHA / KIDS MENU

RYŻ SMAŻONY / FRIED RICE

Ryż żółty smażony z jajkiem i warzywami:
Fried rice with vegetables and egg:

- z kurczakiem / with chicken 20 zł

- z wieprzowiną / with pork 21 zł

- z wołowiną / with beef 24 zł

- z cielęciną / with veal 25 zł

- z krewetkami / with shrimps 25 zł

- wegetariański / vegetarian 18 zł

Ryż smażony z kapustą wietnamską i wołowiną  30 zł
podawany z rosołem / Fried rice with pickled cabbage
and beef, served with pho broth

Makaron ryżowy / sojowy smażony z warzywami i jajkiem:
Fried rice noodles / glass noodles with vegetables, egg and:

- z kurczakiem / chicken 23 zł

- z wołowiną / beef 26 zł

- z krewetkami / shrimps 27 zł

- wegetariański / vegetarian 21 zł

Makaron ryżowy z wołowiną i kapustą PAK-CHOY  35 zł
Fried rice noodles with egg, beef and PAK-CHOY cabbage

PAD THAI 

Makaron ryżowy z tofu, jajkiem, dymką, orzeszkami:
Stir fried rice noodles with tofu, egg, 

spring onion and peanuts:
 
- z kurczakiem / with chicken 25 zł

- z wołowiną / with beef 28 zł

- z krewetkami / with shrimps 29 zł
 
- wegetariański / vegetarian 23 zł

UDON

Makaron pszenny udon smażony z kapustą PAK-CHOY:
Fried wheat noodles with PAK-CHOY:

- z kurczakiem / with chicken 25 zł

- z wołowiną / with beef 28 zł

- z krewetkami / with shrimps 29 zł

- wegetariański / vegetarian 23 zł

MAKARONY SMAŻONE / FRIED NOODLES 

Kokosowy pudding chia z musem mango 9 zł
Coconut chia pudding with mango mousse

Ananas w cieście – 3 szt. 15 zł
Deep fried battered pineapple – 3 pcs

Banan w cieście – 3 szt.  15 zł
Deep fried battered banana – 3 pcs

DESERY / DESSERTS 



Ryż biały / White rice 5 zł

Ryż żółty / Yellow rice 5 zł

Frytki / French fries 8 zł

Makaron gotowany: sojowy / ryżowy / chiński 8 zł
Glass noodles / rice noodles / instant noodles

Surówka z białej kapusty / Cabbage salad 5 zł

Kiełki sojowe na parze / Steamed soyabean sprouts 9 zł

Pikantne marynowane warzywa 9 zł
Spicy pickled vegetables

Sałatka z kiełków sojowych z orzeszkami  12 zł
Soya bean salad with peanuts 

Sałatka z ogórków i pomidorów, z orzeszkami 12 zł
Tomato & cucumber salad with peanuts

Warzywa na parze / Steamed vegetables 12 zł

DODATKI / EXTRAS 

DANIA WEGETARIAŃSKIE /  VEGETARIAN DISHES

Zupa BUN ze smażonym tofu 16  zł / 23 zł
Słodko-kwaśny bulion z makaronem ryżowym i smażonym tofu 
Sweet and sour soup with rice noodles and tofu

Ryż smażony z warzywami    20 zł
Ryż smażony z jajkiem i warzywami, podawany z surówką z białej  kapusty 
Fried rice with egg and vegetables

Pierogi HA CAO  vege 15 zł
Wegetariańskie pierożki HA CAO / Vegeterian HA CAO dumplings 

Makaron sojowy / ryżowy z warzywami  21 zł
Makaron smażony z jajkiem i warzywami, podawany z surówką 
z białej kapusty / Fried glass noodles or rice noodles with 
vegetables and egg, served with cabbage salad

Sajgonki z warzywami – 4 szt.  15 zł
Zawinięte w papier ryżowy krokiety z farszem warzywnym, 
podawane z surówką z kapusty / Vegetarian spring rolls, served 
with cabbage salad – 4 pcs

BUN DAU NAM BO 23 zł
Makaron ryżowy BUN, sałata, smażone tofu, kiełki sojowe - polane 
pikantnym sosem czosnkowym / Rice noodles with fried tofu, 
lettuce, soya bean sprouts, poured with garlic sauce

Tofu w czerwonym curry 23 zł
Smażone kostki tofu duszone w mleczku kokosowym 
z dodatkiem pikantnej pasty curry / Tofu in red curry sauce 

Tofu w sosie curry (żółte curry) 21 zł 
Smażone kostki tofu z warzywami w sosie curry
Stir fried tofu and vegetables in curry sauce

Tofu z warzywami 20 zł
Smażone tofu z warzywami w łagodnym sosie sojowym
Stir fried tofu and vegetables in mild soy sauce 

Tofu w duszonych pomidorach  22 zł
Smażone kostki tofu duszone w pomidorach
Stir fried tofu in steamed tomatoes

Tofu smażone w soli 21 zł
Smażone kostki tofu z gruboziarnistą solą 
Deep fried tofu in salt

PAD THAI lub UDON z warzywami  22 zł
Makaron PAD THAI lub UDON / Vegetarian PAD THAI or UDON

BUN CHA LA LOT vege 23 zł
Zawijane w liść pieprzowca tofu z grzybami podawane
z cienkim makaronem BUN i sosem czosnkowym 
Wrapped in a pepper leaf, tofu and mushrooms served with 
BUN noodles and garlic sauce

Smażone warzywa  18 zł
Warzywa smażone z czosnkiem na woku
Stir fried vegetables with garlic 

Omlet wietnamski  16 zł
Smażony omlet składający się z jajek i szczypiorku, podawany z 
ryżem / Egg and green onion omelette, served with rice

Kapusta PAK-CHOY smażona z czosnkiem  33 zł
Zielona kapusta PAK-CHOY smażona na woku z czosnkiem 
w sosie sojowym / Stir fried PAK-CHOY cabbage



ŚWIEŻE SOKI I DOMOWE NAPOJE / FRESH DRINKS HERBATY /  TEA’S

KAWY / COFFEE’S

AZJATYCKIE NAPOJE / ASIAN DRINKS

INNE NAPOJE / SOFT DRINKS

Mango 8 zł
Lychee  8 zł
Woda kokosowa / Coconut water 8 zł
Aloe Vera  9 zł

Coca-Cola / Fanta / Sprite / Kinley Tonic 0,2 l 4 zł
Coca-Cola / Fanta / Sprite 0,5 l 6 zł
Kropla Beskidu / Mineral water 0,33 l 4 zł
Kropla Beskidu / Mineral water 0,5 l 5 zł
FuzeTea  0,5 l 6 zł
Sok Cappy / Cappy juice 0,2 l 5 zł

Herbata zielona liściasta w imbryku (mały / duży)  7 zł / 10 zł
Green tea in small or big pot

Herbata jaśminowa w imbryku (mały / duży)  7 zł / 10 zł
Green jasmine tea in small or big pot

Herbata zielona Van Binh (ananas & żeń-szeń)   10 zł / 12 zł
Green tea with pineapple and ginseng aroma

Herbata czarna (filiżanka / imbryk)  6 zł / 10 zł
Black tea (cup / pot)

Herbatka owocowa (filiżanka / imbryk)  6 zł / 10 zł
Fruit tea (cup / pot)

Herbata biała owocowa ekspresowa   6 zł
White tea (cup)

Herbata czarna ze świeżą marakują   12 zł
Black tea with fresh passionfruit

Herbata zimowa z pomarańczą i goździkami  15 zł
Black tea with ginger, orange and cloves

CAPHE PHIN  12 zł
Kawa wietnamska podawana z mlekiem skondensowanym
Vietnamese coffee with condensed milk

Espresso / Podwójne espresso  5 zł / 7 zł
Kawa czarna z ekspresu / Americano  7 zł
Kawa z mlekiem z ekspresu / Flat white  8 zł
Latte Macchiatto lub Cappucino  10 zł
Kawa rozp. wietnamska / Vietnamese instant coffee 5 zł
Kawa rozpuszczalna / Instant coffee  5 zł

Sok pomarańczowy wyciskany 0,3 l 12 zł
Fresh orange juice

Napój z owocu dracontomelon  0,3 l 12 zł
Home made dracontomelon juice

Napój ze świeżej marakui  0,3 l 12 zł
Home made fresh passionfruit juice

Aloes ze świeżą miętą, ogórkiem i limonką 0,3 l 12 zł
Aloe Vera with fresh mint, cucumber and lime

Lemoniada z miętą                       0,3 l / 1l  10/15 zł
Fresh lemonade with mint 

Mrożona zielona herbata Van Binh 0,3 l 12 zł
Home made shaken green ice tea



PIWO LANE / DRAFT BEER

ALKOHOL / ALCOHOL

DRINKI / DRINKS

PIWO BUTELKOWE / BOTTLE BEER 

Królewskie 0,3 l 6 zł
 0,5 l 8 zł
Żywiec  0,3 l 7 zł
 0,5 l 9 zł
Heineken 0,25 l 8 zł
 0,5 l 11 zł
Sok do piwa  1 zł

Królewskie   9 zł
Warka   9 zł
EB   9 zł
Zlatý Bažant  12 zł
Desperados  10 zł
Warka Strong   10 zł
Żywiec   10 zł
Żywiec Białe (pszeniczne) / Żywiec APA  11 zł
Żywiec bezalkoholowy (0,3 l)  7 zł
Heineken (0,3 l)  8 zł

Wyborowa 0,5 l 60 zł
 50 ml 7 zł
Bols 0,5 l 70 zł
 50 ml 7 zł
Finlandia / Absolut 0,5 l 80 zł
 50 ml 9 zł
Żubrówka 0,5 l 80 zł
 50 ml 9 zł
Wino (białe / czerwone)  0,7 l 70-100 zł
 100 ml 15 zł
Bacardi  50 ml 9 zł
Campari 50 ml 9 zł
Martini 50 ml 6 zł
Gin  50 ml 6 zł
Ballantines  25 ml 6 zł
Grant’s  25 ml 6 zł
Jack Daniels 25 ml 6 zł
J. Walker Red / Black 25 ml 6 zł / 8 zł
Hennessy 25 ml 12 zł
Chivas Regal 25 ml 10 zł
Nalewka wietnamska 50 ml 10 zł

Mojito  15 zł
Finlandia 50 ml / limonka / mięta / cukier trzcinowy

Tequila Sunrise  15 zł
Tequila 20 ml / Finlandia 40 ml / sok pomar. / grenadina

Pina Colada  15 zł
Finlandia 50 ml / mleko kokosowe / sok ananasowy

Margarita Mango  15 zł
Finlandia 50 ml / mus mango / sok z limonki

Cuba Libre   15 zł
Ballantines 30 ml / Coca-Cola / sok z limonki

Blue Kamikaze   15 zł
Finlandia 60 ml / sok z limonki / Blue Curacao



ul. Grójecka 80/102 
02-094 Warszawa
tel. 22 823 77 97

restauracja@vanbinh.pl

pon. - niedz. 11-23 

 www.vanbinh.pl
fb.com/vanbinhpl


