€

Asian Street Food Avinguda Meritxell 67
+376 63 80 80

www.yokaiandorra.com

PLATS CALENTS

12,8 KǍOYĀ 北京烤鴨 Xina
Ànec rostit al grill amb salsa “pekín”
14

GOGI KKUL 고기 꿀 Corea
Porc ibèric saltat amb salsa de soja, mel i verdures amb ametlles

12,8 CURRY THAI แกง Tailandia
Curry groc amb llagostins o costella de porc i verdures
11,2 SHĒNGHÁO 蚝油 Xina
Vedella saltada amb bambú, verdures i salsa d’ostres
12,8 XITANG 合肥 Xina
Pollastre amb ametlles saltades, ceba, ceba morada i bambú
12,8 HANBĀGĀ ハンバーガー Japó
Hamburguesa de vedella, bacó, ceba, teriyaki i cheddar

hattori_andorra

14,5 GOYANG 라자냐 Corea
Lasanya de bolonyesa amb gochujang i tomàquet fregit
€
4,2
9,8

9,5

ENTRANTS
EDAMAME 枝豆 Japó
Beines de soja al vapor

(opció spicy)

WAKAME わかめ Japó
Amanida d'algues, alvocat, mesclum i tobiko amb vinagreta japonesa de fruits secs

5,8 GUA BAO 割包 Xina
Bao planxa amb porc ibèric, salsa cantonesa, mesclum, cogombre i maionesa japonesa
6,2

KAY SATAE 沙爹醬 Indonesia
Broquetes de pollastre amb salsa satay i coriandre (2 uts)

6,2

ONIKUS お肉 Japó
“Quesadillas” amb ﬁlet de vedella yakiniku amb mozzarella i cheddar

€

SOPES

12

WONTON 餛飩 Xina
Sopa amb wonton, pilotes, bambú, pak choi i brots de soja

13

RAMEN 拉麺 Japó
Brou de pollastre amb miso, ﬁdeus, chashu, naruto, nitamago i nori (opció spicy)

€

ACOMPANYAMENTS

YAKITORI 焼き鳥 Japó
Broquetes de pollastre amb salsa teriyaki (2 uts)

8

ARRÒS CANTONÈS 各州 Xina
Amb bacó, pèsols, pastanaga i ou

7,8

KUO TIE 阔铁 Xina
Crestes de porc i verdures amb ponzu (5 uts)

5,8

GOHAN ご飯 Japó
Arròs blanc amb sèsam

7,8

GYOZAS 餃子 Japó
Crestes de pollastre i verdures amb la seva salsa (5 uts)

€

8

HAR GAO 蝦餃 Xina
Crestes de pasta d’arròs amb gamba i salsa sweet chili (5 uts)

6

7,8

XIAO LONG BAO 小籠包 Xina
Panet al vapor farcit de carn amb soja light (4 uts)

€

5,5

6,5

POSTRES
MOCHIS 餅

Japó

Variats

CHEESECAKE 緑茶

Japó

TAPIOCA มันสำปะหลัง

Crema de te matcha amb “crumble”

Tailandia

Amb llet de coco

WOK

13,8 PAD THAI ผัดไทย Tailandia
Fideus d’arròs amb llagostins, brots de soja, ou i cacauets
12,8 YAKISOBA 焼きそば Japó
Fideus saltats amb contracuixa de pollastre, col, pastanaga i katsuobushi
12,8 HOKKIEN MEE 福建麵 Malasia
Tallarins saltats amb costella de porc cuita a baixa temperatura i ceba
12,8 UDON BOKKEUM 김치 우동 볶음 Corea
Fideus udon saltats amb salsa d’ostres, kimuchi i butifarra al pebre
12,8 YAKIMESHI やきめし Japó
Arròs saltat amb contracuixa de pollastre, ou i ceba tendra
13,8 MIÀN 麵條 Xina
Tallarins saltats amb llagostins, ﬁlet de vedella, ou, ceba i soja dark

(opció veggie)

(opció spicy)

També a través de
Aquest establiment disposa d’informació en matèria
d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Consulteu al nostre personal

* l’equipament i la gestió de la nostra cuina no permet
garantir l’absència de traces d’al·lèrgens no descrits

