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Przystawki

1

2

Gỏi cuốn

Chả giò

Świeże, czyli niesmażone spring rollsy podawane z gęstym sosem 
na bazie soi posypanym orzeszkami i prażoną cebulką. Aromatyczne 
zioła, ogórek, sałata, cienki makaron ryżowy zawinięte w papier 
ryżowy, do wyboru:

Chrupiące spring rollsy smażone na głębokim oleju z farszem składającym się z: taro, grzybów mun, makaronu 
sojowego, marchwi i cebuli. W wersji do wyboru:

Jak jeść: weź spring rollsa w dłoń i zamocz w sosie.

Alergeny: orzeszki ziemne, skorupiaki, soja.

chay tofu, grzyby, marchew, biała rzodkiew

tôm krewetki

thịt z mięsem wieprzowym mielonym

chay z tofu

Podawane w wersji mięsnej z sosem rybnym, a w wersji wegetariańskiej z sosem na bazie ananasa. 

Alergeny: ryby, jaja, grzyby, soja.

tôm + thịt  krewetki + parzony boczek

thịt parzony boczek

26,-

27,-

29,-

26,-

30,-

28,-

Szef kuchni poleca



Przystawki

4 Tôm chiên xù 
Krewetki w chrupiącej panierce panko podawane z gęstym sosem na bazie soi.

3 Chả giò tôm 28,-

28,-

Chrupiące ruloniki z krewetek zawiniętych w papierze ryżowym 
namoczonym w mleku kokosowym podawane z sosem rybnym do 
maczania.

Alergeny: skorupiaki, ryby

Alergeny: skorupiaki, zboża zawierające gluten, soja.

Szef kuchni poleca



Zupy

Niech Cię nie zmyli nazwa “zupa”, ponieważ w Wietnamie zupy nie są wstępem 
do posiłku, a są głównymi daniami. Zamawiając zupę, otrzymasz sycącą miskę, 
której zawartość przyjemnie wypełni Twój żołądek.

Jak jeść: wyciśnij do zupy cytrynę, żeby dodała pięknego aromatu. Według uznania dodaj 
chili, jeżeli lubisz bardziej pikantnie oraz w miarę jedzenia dodaj pachnące zioła oraz świeże 
warzywa, żeby uzyskać dodatkową chrupiącą strukturę.

Bún bò 
Esencjonalny, mocno aromatyczny, lekko pikantny mięsny bulion z dodatkiem pasty krewetkowej i trawy cytrynowej z długo 
gotowaną wołowiną pokrojoną na plasterki, makaronem ryżowym, cebulą dymką, kolendrą, podawany z kiełkami mung, sałatą 
i aromatycznymi ziołami do dodania według uznania.

39,-5

Alergeny: skorupiaki. Szef kuchni poleca



Zupy

6 Hủ tiếu nam vang 42,-

7 Bún nước chay
Esencjonalny warzywny bulion z makaronem pszennym o okrągłym przekroju z grzybami shimeji, grzybami shitake, marchwią, 
groszkiem, porem, chrupiącymi glonami morskimi. 

Alergeny: zboża zawierające gluten, grzyby.

35,-

Delikatny bulion na bazie kości wieprzowych i owoców morza 
z makaronem ryżowym, krewetkami, jajkami przepiórczymi, plastrami 
gotowanej wieprzowiny, mieloną wieprzowiną, cebulą dymka, 
kolendrą,  podawany ze złocieniem wieńcowym, kiełkami mung, sałatą 
i aromatycznymi ziołami do dodania według uznania.

Alergeny: skorupiaki, jaja. 



Zupy

8 Phở bò miền Nam   
Phở można by rzec, że to królowa zup wietnamskich, u nas jest w wersji z południa Wietnamu. Aromatyczny wywar na bazie kości 
wołowych, makaron ryżowy, kolendra, szczypiorek, podawany z bazylią tajską, kolendrą meksykańską, świeżym chili do dodania 
według uznania, z sosem chili Sriracha oraz słodkim sosem Hoisin do maczania kawałków mięsa. Dostępny w wariantach:

37,-

37,-

39,-

Szef kuchni poleca

z długo gotowaną wołowiną

z parzoną wołowiną

z długo gotowaną wołowiną i pulpetami wołowymi

Jeżeli masz ochotę, możesz domówić miseczkę bulionu z jajkiem z płynnym żółtkiem za 7,-



Dania główne

9 Bò né

Kawałki delikatnej, soczystej wołowiny marynowanej w sosie 
ostrygowym podawane na gorącym półmisku z jajkiem sadzonym, 
pasztetem, piórkami cebuli i bułką. 

Alergeny: jaja, zboża zawierające gluten.

39,-

Miska pyszności, czyli: chrupiące smażone spring rollsy z farszem 
(taro, grzyby mun, makaron sojowy, marchew, cebula oraz 
w zależności od wersji: mięso wieprzowe lub tofu), podawane 
z makaronem ryżowym, świeżymi warzywami,  aromatycznymi 
ziołami oraz sosem. Dostępne w wersji do wyboru:

Szef kuchni poleca

thịt mięsnej

chay wegetariańskiej

43,-

38,-

Jak jeść: Wlej cały sos do miski i wymieszaj składniki przed zjedzeniem.

Alergeny: soja, orzeszki, ryby, grzyby, jaja.

10 Bún chả giò 



Dania główne

Bánh hỏi bò lá lốt

Bún thịt nướng

Małe, mielone kotleciki wołowo-wieprzowe 
zawinięte w liściach pieprzowca i usmażone, 
podawane z delikatnym makaronem ryżowym 
(posypanym prażoną cebulą i orzeszkami), 
sałatą, marynowaną marchwią i rzodkwią, 
świeżymi ziołami: pachnotką zwyczajną oraz 
tajską bazylią. Serwujemy wraz z sosem rybnym 
do maczania.

Kolejna miska pyszności, czyli grillowana karkówka marynowana w pachnącej, orzeźwiającej trawie cytrynowej oraz 
chrupiące, smażone spring rollsy z farszem (taro, grzyby mun, makaron sojowy, marchew, cebula, wieprzowina mielona) 
podawane z makaronem ryżowym, świeżymi warzywami, aromatycznymi ziołami oraz sosem rybnym.

42,-

45,-

Jak jeść: weź liścia sałaty, dodaj wszystkiego po trochu, 
zawiń w rulonik i zamocz w sosie rybnym.

Alergeny: ryby, orzeszki.

Jak jeść: wlej cały sos do miski i wymieszaj składniki przed zjedzeniem.

Alergeny: soja, orzeszki, ryby, grzyby,jaja.

11

12

Szef kuchni poleca
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Dania główne

Cơm tấm sườn, bì, ốp la 

Cơm chiên

Ryż „łamany” (ang. broken rice) z grillowaną karkówką, 
aromatycznymi nitkami skórki wieprzowej z pyłkiem z prażonego 
ryżu, jajkiem sadzonym, wietnamską lekko kwaskowo-słodkawą 
surówką z kalarepy i marchewki.

Danie niepozorne, choć przepyszne! Smażony ryż z jajkiem, groszkiem, marchewką podawany z wietnamską kwaskowo-
słodkawą surówką z białą rzodkwią i marchewką, w opcjach do wyboru:

45,-

Alergeny: jaja, ryby.

13

14

Jeżeli lubisz ścięte żółtko, powiedz nam o tym przy składaniu zamówienia. 
Domyślnie robimy tak jak w Wietnamie: z płynnym żółtkiem.

Jeśli jesteś weganką/weganinem z przyjemnością 
zrobimy dla Ciebie wersję wegańską.
Alergeny: jaja, ryby.

chay wegetariańskie*

gà kurczak

bò wołowina

tôm krewetki

30,-

32,-

34,-

36,-



Dania główne

16 Bánh xèo

15 Phở xào 
Smażony płaski makaron ryżowy w sosie z kapustą wietnamską, kapustą 
pekińską, marchwią oraz do wyboru: 

Dwa chrupiące naleśniki z mąki ryżowej, mleka kokosowego, 
cebuli dymki, kurkumy, w środku których są kiełki oraz do wyboru:

chay tofu, grzyby shitake, boczniaki

chay wegańskie

bò wołowina

tôm krewetki

hải sản krewetki, kalmar, pianka wieprzowa

thịt mięso wieprzowe

thịt + tôm krewetki oraz mięso wieprzowe

39,-

42,-

44,-

41,-

47,-

42,-

44,-

Alergeny: skorupiaki, mięczaki, soja, grzyby.

Podajemy razem ze świeżą sałatą i ziołami oraz sosem do maczania 
- z sosem rybnym we wszystkich wersjach oprócz wegańskiej,
gdzie podajemy sos roślinny na bazie ananasa.

Jak jeść: weź liść lub pół liścia sałaty, oderwij kawałek naleśnika, dodaj 
listki aromatycznych ziół i zawiń w rulonik. Zamocz w sosie.

Alergeny: skorupiaki, ryby.



Dania główne

17 Bánh khọt 
Osiem mini naleśników z mąki ryżowej, mleka kokosowego, kurkumy, posypane cebulą dymką. Naleśnik w środku jest delikatny, 
a na zewnątrz chrupiący. Mały w sam raz na jeden duży kęs lub dwa mniejsze. Z farszem do wyboru:

Jak jeść: weź liść lub pół liścia sałaty, połóż mini naleśnika, dodaj listki aromatycznych ziół i zawiń w rulonik. Zamocz w sosie.

Alergeny: skorupiaki, ryby.

chay grzyby, tofu, marchew

tôm krewetki

tôm + thịt  krewetki oraz mięso wieprzowe

thịt mięso wieprzowe

49,-

56,-

52,-

54,-

Szef kuchni poleca



Napoje

Mrożona czarna kawa wietnamska - cầ phê đen đá (300 ml) 14,-
Mrożona kawa wietnamska z mlekiem skondensowanym - cà phê sữa đá  (300 ml)  16,-
Woda kokosowa - nước dừa (320 ml) 12,-
Woda - nước (300 ml) 7,-
Coca cola (330 ml) 9,-

Napój aloesowy - nước nha đam (300 ml) 12,-
Lemoniada - nước chanh (300 ml)  13,-
Lemoniada z tajską bazylią - nước chanh với húng quế (300 ml) 17,-
Ananasowy rozmaryn: zielona herbata, ananas, rozmaryn - trà xanh, dứa và hương thảo (300 ml) 17,-
Herbata mrożona z owocami liczi - trà vải (300 ml) 17,-
Herbata mrożona z brzoskwinią i cynamonem - trà đào quế (300 ml) 16,-
Shake mango z mlekiem - sinh tố sữa xoài (300 ml)* 19,-

21,-

Napoje gorące
Czarna kawa wietnamska z filtra - cà phê phin đen (100 ml) 13,-
Czarna kawa wietnamska z filtra z mlekiem skondensowanym - cà phê phin sữa (120 ml)  15,- 
Herbata jaśminowa - trà hoa nhài (400 ml / 600 ml)  
Herbata zielona jaśminowa - trà xanh hoa nhài (400 ml / 600 ml) 
Herbata zielona z prażonym ryżem - trà xanh gạo rang (400 ml / 600 ml) 
Herbata zielona - trà xanh (400 ml / 600 ml) 

Napoje zimne

Shake mango z “mlekiem” roślinnym - sinh tố xoài sữa thực vật (300 ml)* 

*Polecamy również jako deser

12,- /16,-
12,- /16,-

12,- /16,-
12,- /16,-

Sok jabłkowy / pomarańczowy (250 ml) 8,-





Aleja Jana Pawła II 65, 01-038 Warszawa 
www.spiceandyou.com
telefon +48 22 299 26 37

spiceandyou
spiceandyou




