
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



BAO
BUNS
Azjatyckie burgery w bułeczkach 
na parze. Serwowane z sałatką.

Asian burger in very soft, steamed bun. 

Served with side salad.



BAO BUNS
BULGOGI BEEF (AGCEFM)

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

Bao Buns filled with marinated beef, marinated 
cucumbers, red onion, homemade kimchi, 
peanuts, spring onion and Woosabi-mayo.

2 BAO 29 PLN 3 BAO 37 PLN

KURCZAK (CHICKEN) (AGCEFM)

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

Bao buns with orange-chicken, marinated 
cucumbers, red onion, peanuts, spring onion 
and chilli-mayo.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KACZKA (DUCK) (AGFM)  

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

Bao buns with crispy duck, salad, red onion, 
marinated carrots, paprika, chilli-mayo              
and coriander leaf.

2 BAO 28 PLN 3 BAO 35 PLN

PULLED PORK (AGCEFM)

Bułeczki z szarpaną wieprzowiną. Do tego 
piklowane ogórki, czerwona cebula, szczypiorek, 
orzeszki ziemne i majonez-chilli.

Bao buns with long-cooked, 5-spices pork, 
marinated cucumbers, red onion, peanuts,     
spring onion and chilli-mayo.

2 BAO 26 PLN 3 BAO 34 PLN

KREWETKA (SHRIMP) (ABCGNDF)

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

Bao buns with crispy, honey-gralic shrimps, salad, 
marinated carrots, Woosabi-mayo and coriander 
leaf.

2 BAO 31 PLN 3 BAO 39 PLN

TOFU (AGCEFMN)  

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

Bao buns with marinated tofu, red onions, 
marinated cucumbers, spring onions, peanuts  
and Woosabi-mayo.

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.

Bao buns with long-cooked, 5-spices pork,kimchi, 
coriander, marinated cucumbers, red onion, 
peanuts, spring onion and chilli-mayo.

2 BAO 27 PLN 3 BAO 35 PLN

ŁOSOŚ (SALMON) (AGDFNC)

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

Bao buns with salmon, marinated   cucumbers, 
avocado, red onion, mango pulp, spring onion 
Woosabi-mayo and coriander.

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, kolendra, szczypiorek, 
majonez-chilli.

Bao buns with marinated tofu and home made   
sweet n’ spicy  sauce, kimchi, red onions, marinated 
cucumbers, spring onions, chilli-mayo and coriander.

2 BAO 27 PLN 3 BAO 35 PLN



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

Create your own set. 

Choose 2 or 3 of your favorite Bao Buns and a side dish.



BAO SETS

DODATKI/ EXTRAS

BAO SET 1 

Wybierz 2 lub 3 dowolne bao/ Choose 2 or 3 bao buns: 
Kurczak/ Pulled Pork/ Tofu
Chicken/ Pulled Pork/ Tofu

Wybierz dodatek/ Choose a side dish: 
Frytki/ Zupa miso/ Mix frytek +2 PLN/ Frytki z batatów +4 PLN
French fries/ Miso soup/ Mixed fries +2 PLN/ Sweet potato fries +4 PLN

2 BAO + DODATEK/ 2 BAO + SIDE DISH 29 PLN
3 BAO + DODATEK/ 3 BAO + SIDE DISH 39 PLN

BAO SET 2

Wybierz 2 lub 3 dowolne bao/ Choose 2 or 3 bao buns:
Łosoś/ Bulgogi Beef/ Kaczka/ Krewetka/ Kurczak/ Pulled Pork/ Tofu/ Spicy Tofu/ Kimchi Pulled Pork
Salmon/ Bulgogi Beef/ Duck/ Shrimp/ Chicken/ Pulled Pork/ Tofu/ Spicy Tofu/ Kimchi Pulled Pork

Wybierz dodatek/ Choose a side dish: 
Frytki/ Zupa miso/ Mix frytek +2 PLN/ Frytki z batatów +4 PLN
French fries/ Miso soup/ Mixed fries +2 PLN/ Sweet potato fries +4 PLN

2 BAO + DODATEK/ 2 BAO + SIDE DISH 33 PLN
3 BAO + DODATEK/ 3 BAO + SIDE DISH 43 PLN

Frytki/ 
French fries

Frytki z batatów/ 
Sweet potato fries

Mix frytek/ 
Mixed fries

Edamame/
Edamame

Zupa miso z tofu (FD)/ 
Miso soup with tofu (FD)

Duża zupa miso z ryżem i tofu (FD)/ 
Big miso soup with rice and tofu (FD)

Kimchi (D)/ 
Kimchi (D)

Ryż/ 
Rice

Chipsy krabowe/ 
Crab chips

Sałatka/ 
Salad (M)

Wege sajgonki 6 szt./ 
6 vegetarian spring rolls

8 PLN

14 PLN

12 PLN

14 PLN

12 PLN

16 PLN

12 PLN
 

6 PLN

4 PLN

6 PLN

12 PLN



WOO BOWLS
Eksplozja smaków w misce. 
Każdy znajdzie coś dla siebie.

Explosion of tastes in a bowl. 
Choose one that suits you best.

WOOSABI BOWL

SUSHI BOWL

CURRY BOWL

NOODLE BOWL

RICE BOWL

MANGO CURRY BOWL



WOO BOWLS
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.

Korean style sushi served in a bowl filled with aromatic rice, fresh lettuce and cucumbers, 
avocado slices, sesame-ginger carrots, nori algaes and salmon sashimi. Comes with a 
homemade sweet and spicy paprika sauce.

WOOSABI BOWL (AFMNDC)

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

Bowl filled with seasoned, aromatic rice, avocado and mango slices, sesame-ginger 
carrots, fresh cucumber and lettuce. Topped with roasted nori leaf, woosabi-mayo peck.

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, orzeszkami ziemnymi, świeżą kolendrą i miętą, 
smażoną cebulką i kiełkami. Całość skąpana w wyrazistym sosie wietnamskim.

Asian rice noodle salad with fresh cucumbers, sesame-ginger carrots, crispy salad, spring 
onions, peanuts. Topped with fresh coriander, peppermint and fried onions. All in delicious, 
vietnamise dressing.

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

• wołowina bulgogi (AEDF)

• kurczak pomarańczowy (EF)

• smażony łosoś (AEDF)

• marynowane tofu (AEDNF)

39 PLN

42 PLN
42 PLN
42 PLN
35 PLN
+3 PLN

39 PLN
36 PLN
33 PLN
38 PLN
32 PLN

Adding of your choice: 
• raw salmon marinated in lime juice 
• cooked salmon 
• honey-garlic shrimps (B) 
• marinated tofu 
+ vegan mayo

Adding of your choice: 
• honey-garlic shrimps (AFND) 
• bulgogi beef (AEDF) 
• orange-chicken (EF) 
• cooked salmon (AEDF) 
• marinated tofu (AEDNF)



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

Rice bowl with homemade kimchi, fresh and marinated cucumbers, sesame-ginger carrots, 
avocado slices. Topped with spring onion and crushed peanuts.

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.

Thai curry with paprika, green beans, mushrooms, roasted cashew nuts, edamame, 
coriander and rice.

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.

Thai red curry with mango touch. Additionally paprika, green beans, mushrooms, roasted 
cashew nuts, edamame, coriander and rice.

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

• krewetki (B)

39 PLN
35 PLN
41 PLN
34 PLN

34 PLN
32 PLN
39 PLN

36 PLN
34 PLN
41 PLN

Adding of your choice: 
• bulgogi beef (AEF) 
• orange-chicken (EF) 
• cooked salmon (AEDF) 
• marinated tofu (AEDNF)

Adding of your choice: 
• chicken 
• tofu (F) 
• shrimps (B)

Adding of your choice: 
• chicken 
• tofu (F) 
• shrimps (B)



VEGE & VEGAN
WOOSABI
VEGE BAO BUN (AGCEFMN) 

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

* Z majonezem wegańskim +3 PLN

Bao buns with marinated tofu, red onions, 
marinated cucumbers, spring onion, 
peanuts and Woosabi-mayo. 
* With vegan mayo +3 PLN

2 BAO 24 PLN 3 BAO 32 PLN

VEGAN SUSHI BOWL (N) 

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

Sushi served in a bowl filled with aromatic 
rice, fresh lettuce, crunchy cucumbers, 
avocado slices, and sesame-ginger 
carrots. Topped tofu cubes and nori algae. 
Served with homemade sweet and spicy 
sauce.

VEGE/VEGAN 
WOOSABI BOWL (AFMNC) 

Miska z aromatycznym ryżem, 
marynowanym tofu, świeżym awokado         
i mango, marynowaną marchewką                  
z imbirem, oraz chrupiącym ogórkiem           
i sałatą. Zwieńczona prażonym liściem nori                 
i muśnięciem majonezu-woosabi. 
• Vege z majonezem woosabi
• Vegan z majonezem wegańskim +3 PLN 

Bowl filled with seasoned, aromatic rice, 
avocado and mango slices, marinated 
carrots with ginger, fresh cucumber and 
lettuce. Topped with roasted nori leaf, 
woosabi-mayo peck.  
* Vegetarian version with woosabi-mayo.
* Vegan version with vegan mayo +3 PLN 

VEGAN RICE BOWL (AEN) 

Miska z aromatycznym ryżem, marnowanym 
tofu, plastrami awokado, świeżym                     
i piklowanym ogórkiem, marynowaną 
marchewką z imbirem. Zwieńczona sosem 
sojowo-sezamowym, szczypiorkiem                 
i kruszonymi orzeszkami ziemnymi.

Rice bowl with marinated tofu, fresh and 
marinated cucumbers, marinated carrots  
with ginger and avocado slices. Topped      
with homemade dressing, spring onions      
and crushed peanuts.

30 PLN

32 PLN

32 PLN

DODATKI/ EXTRAS
Frytki klasyczne
French fries

Frytki z batatów
Sweet potato fries 

Wege sajgonki 6 szt.
6 Vegetarian spring rolls 

Edamame

Edamame 

Sałatka
Salad

Ryż
Rice

Majonez wegański do frytek
Vegan mayo

8 PLN 

14 PLN 

12 PLN 

14 PLN 

6 PLN 

6 PLN 

+3 PLN



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

Perfect fit to our aromatic coffee,
 or just for a good ending.



WOO DESSERTS
WOOSABI DREAM (CG)

Czekoladowe ciasto marzeń o kremowej, 
rozpływającej się w ustach konsystencji. 
Podane na zimno z sosem mango.

Creamy, smooth chocolate cake. 
Served cold with mango sauce.

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

Sweet mango-coconut milk 
with tapioca pearls and fresh 
mango cubs.

MANGO STICKY RICE (N)

Kleisty ryż na słodkim mleku kokosowym, 
ze świeżym mango i sezamem.

Sticky rice in sweet coconut milk with fresh 
mango cubs and sesame.

SMAŻONE BAO Z LODAMI (ACG)

FRIED BAO WITH ICE CREAM (ACG)
Smażona bułeczka Bao. Podawana z 
rozpływającymi się w ustach lodami 
waniliowymi lub czekoladowymi, oraz 
sosem mango albo czekoladowym.

Deep fried Bao Bun with chocolate or vanilla 
ice cream and chocolate or mango sauce.

14 PLN

12 PLN

20 PLN

18 PLN

VEGE

WEGE

VEGAN

CONTAINS FISH SAUCE
ZAWIERA SOS RYBNY

HOT DISH
NA CIEPŁO

COOL DISH
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.

ALLERGENS: 
A - gluten-containing cereal, B - Crustaceans and products, C - Eggs and products derived therefrom, D - Fish and fish products,                 
E - Peanuts and products, F - Soy beans and products, G - Milk and milk products (including lactose), H - nuts and products derived 
therefrom, L - celery and products, M - mustard and mustard products, N - sesame seeds and products, O - sulfur dioxide and 
products, P - lupins and products made from them, R - mollusks such as snails, clams, squid and products made therefrom.


