
LUNCH MENU
poniedziałek - piątek 12-16

+ zupa miso albo sałatka  5 PLN
+ zielona herbata albo domowa lemoniada  4PLN

BAO LUNCH SET 
PL 2 wybrane przez Ciebie bułeczki Bao oraz dodatek

Wybierz 2 dowolne Bao 
kurczak / pulled pork / tofu

Wybierz dodatek 
frytki / zupa miso 24 PLN

 frytki mix ( zwykłe i z batatów)  26 PLN

 
RICE LUNCH BOWL

 Miska wypełniona ryżem, domowej roboty kimchi, świeżymi i piklowanymi ogórkami, 
marchewką sezamowo-imbirową i edamame. Zwieńczona sosem sojowo-sezamowym, 

szczypiorkiem i kruszonymi orzeszkami ziemnymi. 

• wołowina bulgogi 31 PLN
• kurczak pomarańczowy  29 PLN

• marynowane tofu  28 PLN

                                       CURRY LUNCH BOWL  delikatnie pikantny
PL  Tajskie curry z pieczarkami, papryką, fasolką, kolendrą i ryżem. 

• kurczak  28 PLN
• tofu 26 PLN

• warzywa  24 PLN

                                             
                                     NOODLE LUNCH BOWL  na chłodno

Azjatycka sałatka z makaronem  ryżowym, świeżymi ogórkami, marchewką sezamowo-imbirową, 
chrupiącą sałatą, orzeszkami ziemnymi, świeżą kolendrą i miętą, smażoną cebulką i kiełkami. 

Całość skąpana w wyrazistym sosie wietnamskim.

• wołowina bulgogi  29 PLN
• kurczak pomarańczowy   27 PLN

• marynowane tofu  26 PLN

 Standardowe menu dostępne cały dzień 

Woosabi | asian fusion | Stągiewna | Wyspa Spichrzów



BULGOGI BEEF (AGCEFM)
Bułeczki z marynowaną wołowiną po 
koreańsku. Do tego kimchi, piklowane
ogórki, czerwona cebula, szczypiorek, 
orzeszki ziemne i majonez-woosabi.

2 BAO 29 PLN 3 BAO 37 PLN

KURCZAK (AGCEFM)
Bułeczki z kurczakiem słodko- 
kwaśnym. Do tego piklowane ogórki, 
czerwona cebula, szczypiorek, 
orzeszki ziemne i majonez-chilli.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KACZKA (AGFM)  
Bułeczki z kaczką ananasową.          
Do tego sałata, czerwona cebula, 
marchewka z imbirem, papryka, 
kolendra, majonez-chilli.

2 BAO 28 PLN 3 BAO 35 PLN

BAO SET 1 

Wybierz 2 lub 3 dowolne bao: 
Kurczak/ Pulled Pork/ Tofu

Wybierz dodatek: 
Frytki/ Zupa miso/ Mix frytek +2 PLN/ 
Frytki z batatów +4 PLN

2 BAO + DODATEK 29 PLN 3 BAO + DODATEK 39 PLN

Frytki
Frytki z batatów
Mix frytek
Edamame

Zupa miso (FD)
Duża zupa miso 
z ryżem i tofu (FD)
Kimchi (D)

Ryż
Czipsy krabowe
Sałatka (M)
Wege sajgonki 6 szt.

Azjatyckie burgery w puszystych bułkach na parze. 
Serwowane z sałatką (M).BAO BUNS

Skomponuj własny zestaw. Wybierz 2 lub 3 
ulubione bułeczki Bao, oraz dodatek.BAO SETY

8 PLN
14 PLN
12 PLN
14 PLN

DODATKI

12 PLN

16 PLN
12 PLN

6 PLN
4 PLN
6 PLN

12 PLN

PULLED PORK (AGCEFM)
Bułeczki z szarpaną wieprzowiną.     
Do tego piklowane ogórki, czerwona
cebula, szczypiorek, orzeszki ziemne   
i majonez-chilli.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KREWETKA (ABCGNDF)

Bułeczki z chrupiącymi krewetkami 
miodowo-czosnkowymi. Do tego 
sałata, kolendra, marynowana 
marchewka i majonez-woosabi.

2 BAO 30 PLN 3 BAO 38 PLN

TOFU (AGCEFMN)  
Bułeczki z marynowanym tofu.         
Do tego piklowane ogórki, czerwona 
cebula, szczypiorek, orzeszki ziemne  
i majonez-woosabi.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KIMCHI PULLED PORK (ADGCEFMN)
Bułeczki z szarpaną wieprzowiną i domowej 
roboty kimchi. Do tego piklowane ogórki, 
czerwona cebula, szczypiorek, orzeszki 
ziemne, majonez-chilli, kolendra.

2 BAO 27 PLN 3 BAO 35 PLN

ŁOSOŚ (AGDFNC)

Bułeczki z marynowanym łososiem. 
Do tego awokado, piklowane ogórki,
czerwona cebula, szczypiorek, kolendra, 
sos mango i majonez-woosabi.

2 BAO 30 PLN 3 BAO 38 PLN

SPICY TOFU (ADGCEFMN)

Bułeczki z marynowanym tofu i domowej 
roboty sosem słodko-pikantnym. Do 
tego piklowane ogórki, kimchi, czerwona 
cebula, szczypiorek, majonez-chilli.

2 BAO 27 PLN 3 BAO 35 PLN

BAO SET 2

Wybierz 2 lub 3 dowolne bao: 
Łosoś/ Bulgogi Beef/ Kaczka/ Krewetka/ Kurczak/     
Pulled Pork/ Tofu/ Spicy Tofu/ Kimchi Pulled Pork

Wybierz dodatek: 
Frytki/ Zupa miso/ Mix frytek +2 PLN/
Frytki z batatów +4 PLN

2 BAO + DODATEK 33 PLN 3 BAO + DODATEK 43 PLN

BULGOGI BEEF (AGCEFM)
Bułeczki z marynowaną wołowiną po 
koreańsku. Do tego kimchi, piklowane
ogórki, czerwona cebula, szczypiorek, 
orzeszki ziemne i majonez-woosabi.

2 BAO 29 PLN 3 BAO 37 PLN

KURCZAK (AGCEFM)
Bułeczki z kurczakiem słodko- 
kwaśnym. Do tego piklowane ogórki, 
czerwona cebula, szczypiorek, 
orzeszki ziemne i majonez-chilli.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KACZKA (AGFM)  
Bułeczki z kaczką ananasową.          
Do tego sałata, czerwona cebula, 
marchewka z imbirem, papryka, 
kolendra, majonez-chilli.

2 BAO 28 PLN 3 BAO 35 PLN

BAO SET 1 

Wybierz 2 lub 3 dowolne bao: 
Kurczak/ Pulled Pork/ Tofu

Wybierz dodatek: 
Frytki/ Zupa miso/ Mix frytek +2 PLN/ 
Frytki z batatów +4 PLN

2 BAO + DODATEK 29 PLN 3 BAO + DODATEK 39 PLN

Frytki
Frytki z batatów
Mix frytek
Edamame

Zupa miso (FD)
Duża zupa miso 
z ryżem i tofu (FD)
Kimchi (D)

Ryż
Czipsy krabowe
Sałatka (M)
Wege sajgonki 6 szt.

Azjatyckie burgery w puszystych bułkach na parze. 
Serwowane z sałatką (M).BAO BUNS

Skomponuj własny zestaw. Wybierz 2 lub 3 
ulubione bułeczki Bao, oraz dodatek.BAO SETY

8 PLN
14 PLN
12 PLN
14 PLN

DODATKI

12 PLN

16 PLN
12 PLN

6 PLN
4 PLN
6 PLN

12 PLN

PULLED PORK (AGCEFM)
Bułeczki z szarpaną wieprzowiną.     
Do tego piklowane ogórki, czerwona
cebula, szczypiorek, orzeszki ziemne   
i majonez-chilli.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KREWETKA (ABCGNDF)

Bułeczki z chrupiącymi krewetkami 
miodowo-czosnkowymi. Do tego 
sałata, kolendra, marynowana 
marchewka i majonez-woosabi.

2 BAO 30 PLN 3 BAO 38 PLN

TOFU (AGCEFMN)  
Bułeczki z marynowanym tofu.         
Do tego piklowane ogórki, czerwona 
cebula, szczypiorek, orzeszki ziemne  
i majonez-woosabi.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KIMCHI PULLED PORK (ADGCEFMN)
Bułeczki z szarpaną wieprzowiną i domowej 
roboty kimchi. Do tego piklowane ogórki, 
czerwona cebula, szczypiorek, orzeszki 
ziemne, majonez-chilli, kolendra.

2 BAO 27 PLN 3 BAO 35 PLN

ŁOSOŚ (AGDFNC)

Bułeczki z marynowanym łososiem. 
Do tego awokado, piklowane ogórki,
czerwona cebula, szczypiorek, kolendra, 
sos mango i majonez-woosabi.

2 BAO 30 PLN 3 BAO 38 PLN

SPICY TOFU (ADGCEFMN)

Bułeczki z marynowanym tofu i domowej
roboty sosem słodko-pikantnym. Do 
tego piklowane ogórki, kimchi, czerwona 
cebula, szczypiorek, majonez-chilli.

2 BAO 27 PLN 3 BAO 35 PLN

BAO SET 2

Wybierz 2 lub 3 dowolne bao: 
Łosoś/ Bulgogi Beef/ Kaczka/ Krewetka/ Kurczak/     
Pulled Pork/ Tofu/ Spicy Tofu/ Kimchi Pulled Pork

Wybierz dodatek: 
Frytki/ Zupa miso/ Mix frytek +2 PLN/
Frytki z batatów +4 PLN

2 BAO + DODATEK 33 PLN 3 BAO + DODATEK 43 PLN



WEGE VEGAN ZAWIERA SOS RYBNY

NA CIEPŁO NA CHŁODNO

ALERGENY: A - zbożowa zawierające gluten, B - skorupiaki i pochodne, C - jaja i produkty z nich otrzymane, D - ryby i produkty rybne, E - orzeszki 
ziemne i pochodne, F - soja i pochodne, G - mleko i produkty mleczne (w tym laktoza), H - orzechy i produkty z nich otrzymane, L - seler                          
i pochodne, M - musztarda i pochodne, N - nasiona sezamu i pochodne, O - dwutlenek siarki i pochodne, P - łubiny i produkty z nich wykonane, 
R - mięczaki i produkty pochodne.

SUSHI BOWL (DN)

Sushi w stylu koreańskim serwowane w misce wypełnionej 
aromatycznym ryżem, świeżą sałatą, chrupiącymi ogórkami, 
plastrami awokado oraz marchewką sezamowo-imbirową. 
Do tego sashimi z surowego łososia i algi nori. Serwowane   
z domowej roboty sosem słodko-pikantnym.

WOOSABI BOWL (AFMNDC)

Miska z aromatycznym ryżem, świeżym awokado i mango, 
marynowaną marchewką z imbirem, oraz chrupiącym 
ogórkiem. Zwieńczona prażonym liściem nori                        
i muśnięciem majonezu- woosabi.

Z dodatkiem do wyboru:
• surowy łosoś w marynacie z limonki
• smażony łosoś z imbirem
• krewetki miodowo-czosnkowe (B)
• tofu
+ majonez wegański

NOODLE BOWL
Azjatycka sałatka z makaronem ryżowym, świeżymi ogórkami, 
marchewką sezamowo-imbirową, chrupiąca sałatą, dymką, 
orzeszkami ziemnymi, świeżą kolendrą i miętą, smażoną cebulką 
i kiełkami. Całość skąpana w wyrazistym sosie wietnamskim.

Z dodatkiem do wyboru:
• krewetki miodowo-czosnkowe (AFND)

• wołowina bulgogi (AEDF)

• kurczak pomarańczowy (EF)
• smażony łosoś (AEDF)

• marynowane tofu (AEDNF)

WOOSABI DREAM (CG)
Czekoladowe ciasto marzeń o kremowej, rozpływającej się 
w ustach konsystencji. Podane na zimno z sosem mango.

MANGO TAPIOKA
Słodkie mleko mango-kokosowe, z perełkami z tapioki 
i świeżym mango.

MANGO STICKY RICE (N)
Kleisty ryż na słodkim mleku kokosowym, ze świeżym 
mango i sezamem.

SMAŻONE BAO Z LODAMI (ACG)
Smażona bułeczka Bao. Podawana z rozpływającymi się 
w ustach lodami waniliowymi lub czekoladowymi, oraz 
sosem mango albo czekoladowym.

Eksplozja smaków w misce. 
Każdy znajdzie coś dla siebie.

Idealne do naszej aromatycznej kawy, 
albo po prostu na dobre zakończenie.

WOO BOWLE

14 PLN

12 PLN

20 PLN

18 PLN

WOO DESERY

RICE BOWL 
Miska ryżu z domowej roboty kimchi, awokado, świeżym 
i piklowanym ogórkiem, marynowaną marchewką           
z imbirem. Zwieńczona sosem sojowo-sezamowym, 
szczypiorkiem i kruszonymi orzeszkami ziemnymi.

Z dodatkiem do wyboru: 
• wołowina bulgogi (AEF)
• kurczak pomarańczowy (EF)
• smażony łosoś (AEDF) 
• marynowane tofu (AEDNF)

CURRY BOWL (DN) 
Delikatnie pikante, tajskie curry z pieczarkami, fasolką, 
papryką, edamame, prażonymi orzechami nerkowca, 
kolendrą i ryżem.

Z dodatkiem do wyboru:
• kurczak
• tofu (F)
• krewetki (B)

MANGO CURRY BOWL (DN)

Tajskie curry wzbogacone smakiem mango, 
pieczarkami, papryką, fasolką, edamame, orzechami 
nerkowca, kolendrą i ryżem.

Z dodatkiem do wyboru:
• kurczak
• tofu (F)
• krewetki (B)

39 PLN

42 PLN
42 PLN
38 PLN
35 PLN
+3 PLN

38 PLN
36 PLN
33 PLN
38 PLN
32 PLN

39 PLN
35 PLN
41 PLN
34 PLN

34 PLN
32 PLN
37 PLN

36 PLN
34 PLN
39 PLN

Napiwki nie są wliczone do cen, ale są zawsze mile widziane.

WEGE VEGAN ZAWIERA SOS RYBNY

NA CIEPŁO NA CHŁODNO

ALERGENY: A - zbożowa zawierające gluten, B - skorupiaki i pochodne, C - jaja i produkty z nich otrzymane, D - ryby i produkty rybne, E - orzeszki 
ziemne i pochodne, F - soja i pochodne, G - mleko i produkty mleczne (w tym laktoza), H - orzechy i produkty z nich otrzymane, L - seler                          
i pochodne, M - musztarda i pochodne, N - nasiona sezamu i pochodne, O - dwutlenek siarki i pochodne, P - łubiny i produkty z nich wykonane, 
R - mięczaki i produkty pochodne.

SUSHI BOWL (DN)

Sushi w stylu koreańskim serwowane w misce wypełnionej 
aromatycznym ryżem, świeżą sałatą, chrupiącymi ogórkami, 
plastrami awokado oraz marchewką sezamowo-imbirową. 
Do tego sashimi z surowego łososia i algi nori. Serwowane   
z domowej roboty sosem słodko-pikantnym.

WOOSABI BOWL (AFMNDC)

Miska z aromatycznym ryżem, świeżym awokado i mango, 
marynowaną marchewką z imbirem, oraz chrupiącym 
ogórkiem. Zwieńczona prażonym liściem nori                        
i muśnięciem majonezu- woosabi.

Z dodatkiem do wyboru:
• surowy łosoś w marynacie z limonki
• smażony łosoś z imbirem
• krewetki miodowo-czosnkowe (B)
• tofu
+ majonez wegański

NOODLE BOWL
Azjatycka sałatka z makaronem ryżowym, świeżymi ogórkami, 
marchewką sezamowo-imbirową, chrupiąca sałatą, dymką, 
orzeszkami ziemnymi, świeżą kolendrą i miętą, smażoną cebulką 
i kiełkami. Całość skąpana w wyrazistym sosie wietnamskim.

Z dodatkiem do wyboru:
• krewetki miodowo-czosnkowe (AFND)

• wołowina bulgogi (AEDF)

• kurczak pomarańczowy (EF)
• smażony łosoś (AEDF)

• marynowane tofu (AEDNF)

WOOSABI DREAM (CG)
Czekoladowe ciasto marzeń o kremowej, rozpływającej się 
w ustach konsystencji. Podane na zimno z sosem mango.

MANGO TAPIOKA
Słodkie mleko mango-kokosowe, z perełkami z tapioki 
i świeżym mango.

MANGO STICKY RICE (N)
Kleisty ryż na słodkim mleku kokosowym, ze świeżym 
mango i sezamem.

SMAŻONE BAO Z LODAMI (ACG)
Smażona bułeczka Bao. Podawana z rozpływającymi się 
w ustach lodami waniliowymi lub czekoladowymi, oraz 
sosem mango albo czekoladowym.

Eksplozja smaków w misce. 
Każdy znajdzie coś dla siebie.

Idealne do naszej aromatycznej kawy, 
albo po prostu na dobre zakończenie.

WOO BOWLE

14 PLN

12 PLN

20 PLN

18 PLN

WOO DESERY

RICE BOWL 
Miska ryżu z domowej roboty kimchi, awokado, świeżym 
i piklowanym ogórkiem, marynowaną marchewką           
z imbirem. Zwieńczona sosem sojowo-sezamowym, 
szczypiorkiem i kruszonymi orzeszkami ziemnymi.

Z dodatkiem do wyboru: 
• wołowina bulgogi (AEF)
• kurczak pomarańczowy (EF)
• smażony łosoś (AEDF) 
• marynowane tofu (AEDNF)

CURRY BOWL (DN) 
Delikatnie pikante, tajskie curry z pieczarkami, fasolką, 
papryką, edamame, prażonymi orzechami nerkowca, 
kolendrą i ryżem.

Z dodatkiem do wyboru:
• kurczak
• tofu (F)
• krewetki (B)

MANGO CURRY BOWL (DN)

Tajskie curry wzbogacone smakiem mango, 
pieczarkami, papryką, fasolką, edamame, orzechami 
nerkowca, kolendrą i ryżem.

Z dodatkiem do wyboru:
• kurczak
• tofu (F)
• krewetki (B)

39 PLN

42 PLN
42 PLN
38 PLN
35 PLN
+3 PLN

38 PLN
36 PLN
33 PLN
38 PLN
32 PLN

39 PLN
35 PLN
41 PLN
34 PLN

34 PLN
32 PLN
37 PLN

36 PLN
34 PLN
39 PLN

Napiwki nie są wliczone do cen, ale są zawsze mile widziane.



   WOOSABI SPECIALS

WOOSABI 
Wódka 5cl / sok z liczi / sok z limonki / woda kokosowa

EASTERN SPIRIT 
Wódka 5cl / tonic water / ogórek / limonki

PASSION LIME
Wódka 5cl / sok z marakui / limonka / woda gazowana / 
cukier brązowy

SAMURAI
Biały Rum  5cl / sok z marakui/ imbir / 
woda gazowana / mięta

GINI IN THE BOTTLE
Gin 5cl / limonka / ogórek / sok z liczi

SPICY ASIAN
Roku Gin 5cl (jap.) / spicy ginger / limonka / chili

KOLEANDER
Gin 5cl / sok z limonki / ogórek / kolendra / 
woda gazowana / syrop cukrowy

REDICILOUS
Wódka 5cl / sok z marakui / syrop z czerwonych owoców / 
truskawka / limonka / mięta / woda gazowana

GINIUS 
Gin 5cl / Bitter Lemon  / limonka / truskawka / mięta / 
syrop cukrowy / /  woda gazowana

PINKI FUSION
Gin różany 5cl  / mus truskawkowy/ sok mango / czarna porzeczka 

MANGO SPLASH
Wódka 5cl / sorbet mango / sok z marakui / limonka /
 mięta  /woda gazowana 

*WERSJA VIRGIN (bezalkoholowa)

   

  GOOD VIBES DRINKS

PROSECCO 0,1/0,75

LICZI PROSECCO

MARAKUJA PROSECCO

MANGO LIME PROSECCO

APEROL PROSECCO
Aperol / prosecco / woda gazowana / pomarańcza

HUGO
Prosecco / woda gazowana / syrop z bzu / limonka / mięta

RED HUGO
Prosecco / woda gazowana / syrop z żurawiny / limonka / mięta

   WOOSABI CLASSICS
   Klasyki w stylu Woosabi

MANGO MARGARITA
Tequilla 4cl / triple sec / sok z mango / sok z limonki 

CILANTRO MARGARITA
Tequilla 4cl / triple sec / kolendra / sok z limonki / syrop cukrowy 

SAKE MOJITO
Sake / cytryna / limonka / syrop cukrowy / woda gazowana / mięta

   
  PIWO Z KRANU 0,3/0,5

BYTÓW PILS 

BYTÓW POLISH PALE ALE

BYTÓW VERMONT IPA

ŁOMŻA JASNE

  PIWO BUTELKOWE

BYTÓW CIEMNE 0,5

BYTÓW PSZENICZNE 0,5 

JU-RAJSKA POMARAŃCZA 0,5

CORONA EXTRA 0,3

PIWO BEZALKOHOLOWE 0,5 

  PIWO Z AZJI

SINGHA (TAJLAND) 0,33

KIRIN (JAPAN) 0,33

  CZERWONE WINO  125 ml / 0,75 l

NEGROAMARO
Di Marco selezione / Włochy / przyjemnie / owocowe/aromat ziół
 
TEMPRANILLO  
Cuatro Rayas / Hiszpania/  intensywne aromaty / pełne ciała

PRIMITIVO
Ionis Acanto / Włochy / owocowe / przyjemne / zrównoważone 

RIOJA
Ollamendi Crianza/ Hiszpania/ jedwabiste / eleganckie / 
posmak suszonych owoców

  BIAŁE WINO  125 ml / 0,75 l

CHARDONNAY
Di Marco Selezione / Włochy /  półwytrawne /  orzeźwiające 

VERDEJO 
Cuatro Rayas / Hiszpania / świeże / aromatyczna / lekko kwiatowe

SAUVIGNON BLANC  
Emperor Point  / Nowa Zelandia /tropikalne / orzeźwienie / bogate

RIESLING
Karl Erbes Feinherb / Niemcy / zrównoważone / orzeźwiające / 
słodko kwaśne

22 PLN
*14 PLN

20 PLN

20 PLN

25 PLN

25 PLN

28 PLN

23 PLN
*15 PLN

24 PLN
*15 PLN

24 PLN
*15 PLN

26 PLN

25 PLN
*16 PLN

14 PLN / 76 PLN

17 PLN

17 PLN

17 PLN

22 PLN

22 PLN

22 PLN

22 PLN

22 PLN

18 PLN

12/15 PLN

14/17 PLN

15/18 PLN

10/12 PLN

13 PLN

15 PLN

16 PLN

10 PLN

10 PLN

13 PLN

14 PLN

12/64 PLN

14/76 PLN

15/82 PLN

17/94 PLN

12/64 PLN

15/82 PLN

17/94 PLN

18/99 PLN

ALKOHOLE

To tylko część naszych napojów


