
41 SAMGYUPSAL(삼겹살) 1 PORCJA  180g 60 zł

grillowany boczek na stolik 

z sosem(ssamjang), sałatą i pajeol-I ,chili,czosnek

dodano sos: 5zl           dodana sałatka : 10zl

42 DEUNGSIMGUI(꽃등심구이)1 PORCJA 150g 80/100zl

grillowany antrykot wołowa na stolik

z sosem(ssamjang), sałatą i pajeoli

dodano sos: 5zl           dodana sałatka : 10zl

43 YUKHOE(육회) 80 zł

Koreanski tatar wołowy

44 YANGJANGPI(양장피)-1시간전 주문 190 zł

45 DOGANISUYUK(도가니수육) 165 zł

gotowany wolowiny DOGANI

46 JOKBAL(족발) 165 zł

koreańska golonka wieprzowa w plasterkach

61 NAEGCHAE-JOKBAL(냉채족발) 130zk

nr.41 I 42

to minimalne zamowienie 3 porcji (최소주문3인분)

OWOCE MORZA I WARZYWA Z SOSEM MUSZTARDOWYM: Danie przygotowane
przez umieszczenie arkusza przyprawionej skrobi macerowanej w wodzie wraz z
cienkimi plastrami wołowiny, warzyw, owoców morza itp. Polane sosem
musztardowym.

Swieze salata z sosem mustardowy I ciekie golonka

DANIA(구이류)



51 YANGYEOM CHICKEN(양념치킨) 70 zł

koreański smażony kurczak z pikantnym sosem chili.(skrzydelka kurczaka)

52 FRIED CHICKEN(후라이드치킨) 60 zł

Koreański smażony kurczak (skrzydelka kurczaka)

53  GANJANG CHICKEN(간장치킨) 70 zł

Koreański smażony kurczak z sosem sojowym(skrzydelka kurczaka)

54 KANPUNGSAEWOO(깐풍새우) 90 zł

smażony krewtki z ostrym sosem chili

55 KANPUNGGI(깐풍기) 65 zł

smażony kurczak udo z ostrym sosem chili

56 TANGSUYUK(탕수육) 65 zł

smażona wieprzowina w słodko-kwaśnym sosie sojowym

57 TEMPURA Z KREWETKAMI(새우튀김)-8szt 90 zł

smażone krewetki z panko

58 SUNDAEBOKEUM(순대볶음) 95 zł

smazona koreańska kaszanka z ostrym sosem

59 GOLBENGIMUCHIM(골뱅이무침) 130 zł

słodko-kwaśny ślimak morski z warzywami z ostrym sosem chilli z makronem

dodatek makaron: 15zl

60 TOFU KIMCHI(두부김치) 70 zł

Smażone mięso i kimchi podawane z tofu

DANIA(볶음류)



62 EOMUKJEONGOL(어묵전골) 165 zł

zupa z ciasta rybnego

63 JJAMPONGJEONGOL(짬뽕전골) 185 zł

zupa z owocami morza

i warzywami z ostrym sosem chili

64 GULJJAMPONGJEONGOL(굴짬뽕전골) 190zl

zupa z ostrygami

i warzywami z ostrym sosem chili

65 HAEMULJEONGOL(해물전골) 200 zł

zupa z dużymi owocami morza i warzywami z ostrym sosem chili

66 KIMCHIJEONGOL(김치전골) 165 zł

zupa z kimchi, tofu i wieprzowiną

67 DENJANGJEONGOL(된장전골) 140 zł

zupa z warzywami, tofu i owocami morza z Koreańskim tradycyjnym sosem sojowym

68 BULGOGIBUSEOTJEONGOL(불고기버섯전골)

zupa z bulgogi, grzybami i warzywami 190 zł

z sosem sojowym

69 BEONDEGITANG(번데기탕) 60 zł

zupa kokonowa z poczwarki

70 DEJIKUKBABJEONGOL(돼지국밥전골) 140 zł

zupa z wieprzowina/Gotowane na bulionie z kości wieprzowych

DUŻA ZUPA DLA 3-4 OSÓB(국물류-3인용이상)


