
Śniadania 9.00 - 12.00
Breakfast 9.00 AM - 12.00 PM

Do każdego śniadania kawa, herbata albo lemoniada za 2 zł 
albo kieliszek wina frizzante za 5 zł!*

Order a breakfast and get a coffee, tea or lemonade for 2 PLN or a glass of frizzante wine for 5!*

Omlet z piekarnika z 3 jaj, serek Philadelphia, pieczywo, masło, sałatka  25,5 zł
(mix sałat, pomidorki koktajlowe, ogórek, ziarna, dressing)

Baked omelette (3 eggs), Philadephia cream cheese, bread, butter, side salad
 z bekonem | with bacon  26,5 zł
 z 2 parówkami | with 2 hot dogs  28,5 zł

Ukraińskie oładki (placuszki), kwaśna śmietana, dżem owocowy,   24,5 zł
miód, owoce sezonowe

Ukrainian oladyi (pancakes), sour cream, fruit jam, honey, seasonal fruit

Naleśniki (3 szt.) z dwoma dodatkami do wyboru:  22,5 zł
nutella | masa krówkowa | dżem owocowy | miód | owoce sezonowe

Naleśniki (3 pcs) – Polish crêpes (thin pancakes) with two fillings of your choice:
nutella | fudge | fruit jam | honey | seasonal fruit

Śniadanie angielskie – 2 jaja sadzone, 3 frankfurterki, fasolka na ciepło, 35,5 zł
bekon, sos BBQ, ketchup, pieczywo, masło, sałatka 
(mix sałat,  pomidorki koktajlowe, ogórek, ziarna, dressing)

English breakfast – 2 fried eggs, 3 Frankfurt sausage, fried beans, bacon, BBQ sauce, 
ketchup, bread, butter, side salad

Jaja sadzone (2 szt.), sos BBQ, ketchup, pieczywo, masło, sałatka  24,5 zł
(mix sałat, pomidorki koktajlowe, ogórek, ziarna, dressing)

Fried eggs (2 pcs), BBQ sauce, ketchup, bread, butter, side salad
 z bekonem | with bacon  25,5 zł
 z 2 parówkami | with 2 hot dogs  27,5 zł

Jajecznica z 3 jaj, serek Philadelphia, pieczywo, masło, sałatka 26,5 zł
(mix sałat, pomidorki koktajlowe, ogórek, ziarna, dressing)

Scrambled eggs (3 eggs), Philadephia cream cheese, bread, butter, side salad
 z bekonem | with bacon  27,5 zł

*napoje do wyboru: espresso, czarna, z mlekiem, cappuccino, herbata 200 ml, 
lemoniada 200 ml: cytrynowo-limonkowa, poziomka-arbuz, mango-marakuja
*available drinks: espresso, black coffee, white coffee, cappuccino, tea 200 ml, lemonade 200 ml:
lemon and lime, wild strawberry and watermelon, mango and passion fruit





LUNCH MENU 34 zł
Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00
Monday to friday from 12:00 PM to 4:00 PM
Lunche podajemy z ryżem jaśminowym i wodą gazowaną lub niegazowaną.
Lunch is served with jasmine rice and water - sparkling or still.

PONIEDZIAŁEK | MONDAY

Rosół z mięsnymi pierożkami wonton, makaronem sojowym,
grzybami shimeji, pak choy i kiełkami fasoli mung 200 ml

Wonton soup with soy noodles, shimeji mushrooms, pak choy and mung bean sprouts 200 ml

Kurczak z woka z warzywami i orzechami nerkowca 200 g

Stir fried chicken with vegetables and cashew nuts 200 g

WTOREK | TUESDAY

Suszona karkówka w sezamie, pikantny sos pomidorowy 140 g

Deep fried dried pork with spicy tomato sauce 140 g

Żółte curry z kurczakiem, warzywami i mlekiem kokosowym 200 g

Yellow curry with chicken, vegetables and coconut milk 200 g

ŚRODA | WEDNESDAY

Chicken satay - szaszłyki z kurczaka, dip orzechowy i na bazie octu 3 szt.

Chicken satay served with peanut sauce and vinegar based dip 3 pcs

Pad Thai Kai - makaron ryżowym smażony z kurczakiem,
tofu, jajkiem i orzechami 200 g

Fried rice noodles with chicken, tofu, egg and peanuts

CZWARTEK | THURSDAY

Pikantny rosół z kurczakiem, makaronem ryżowym, kiełkami mung,
szczypiorem, selerem naciowym, kolendrą, pikantną pastą z orzechów 200 ml

Spicy broth with chicken, rice noodles, sprouts, chives, celery, coriander, peanut paste 200 ml

Drobno siekana wieprzowina z chili i tajską bazylią, ryż i jajko 200 g

Finely chopped pork with chilli and Thai basil, rice and egg 200 g

PIĄTEK | FRIDAY

Smażone spring rolls z warzywami, sos słodko-kwaśny 2 szt.

Fried spring rolls with vegetables served with sweet and sour sauce 2 pcs

Kurczak z woka z tajską bazylią i zieloną fasolką 200 g

Stir fried chicken with basil and green beans 200 g

Zamień wodę na napój: lemoniada, Cola-Cola, Fanta, Sprite, 
Kinley, Fuzetea, sok Cappy 250 ml + 3,50 zł
Lemonade or cold drink instead of water + 3,50 zł

Do zamówień na wynos doliczamy koszt opakowań.
For take out orders we add packaging cost.



LUNCH MENU VEGE 34 zł

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00
Monday to friday from 12:00 PM to 4:00 PM
Lunche podajemy z ryżem jaśminowym i wodą gazowaną lub niegazowaną.
Lunch is served with jasmine rice and water - sparkling or still.

PONIEDZIAŁEK | MONDAY

Smażone pierożki samosa z warzywami, sos słodko-kwaśny 3 szt.

Fried samosa dumplings with vegetables served with sweet and sour sauce  3 pcs

Warzywa z woka z tajską bazylią 200 g

Stir fried vegetables with Thai basil 200 g

WTOREK | TUESDAY

Thai Corn - placki z kukurydzy i czerwonej pasty chili, słodki sos chili 140 g

Corn fritters with red curry paste served with sweet chili saucee 140 g

Tofu z woka z warzywami i orzechami nerkowca 200 g

Stir fried tofu with vegetables and cashew nuts 200 g

ŚRODA | WEDNESDAY

Smażone spring rolls z warzywami, sos słodko-kwaśny 2 szt.

Fried spring rolls with vegetables served with sweet and sour sauce 2 pcs

Żółte curry z warzywami i mlekiem kokosowym 200 g

Yellow curry with vegetables and coconut milk 200 g

CZWARTEK | THURSDAY

Bulion z kiełkami mung, makaronem sojowym, tofu, pak choi,
grzybami shimeji i shitake 200 ml

Broth with mung bean sprouts, soy noodles, tofu, pak choy, shimeji and shitake  200 ml

Sałatka z mango, tofu, pomidorem, czerwoną cebulą, miętą,  200 g

orzechami ziemnymi i dressingiem pikantnym
Mango and tofu salad with tomato, red onion, mint, peanuts and spicy dressing  200 g

PIĄTEK | FRIDAY

Smażone spring rolls z warzywami, sos słodko-kwaśny 2 szt.

Fried spring rolls with vegetables served with sweet and sour sauce 2 pcs

Tofu z woka w sosie z czerwonego wina z chili 200 g

Stir fried tofu in red wine sauce with chili  200 g

Zamień wodę na napój: lemoniada, Cola-Cola, Fanta, Sprite, 
Kinley, Fuzetea, sok Cappy 250 ml + 3,50 zł
Lemonade or cold drink instead of water + 3,50 zł

Do zamówień na wynos doliczamy koszt opakowań.
For take out orders we add packaging cost.



O potrzebie otrzymania faktury prosimy poinformować przed wystawieniem rachunku.
If you need an invoice you need to inform your waiter before billing. 



TAJ – autentyczna kuchnia tajska w sercu Krakowa
Specjalnością naszej restauracji jest kuchnia tajska z jej bogactwem smaków i aromatów.

Nasz szef kuchni i cały jego zespół pochodzą z Tajlandii. Wszyscy są 
zawodowymi kucharzami, którzy pracowali w różnych regionach tego pięknego kraju

i doskonale znają ich kuchnię. Dzięki temu w naszym menu znalazły się różnorodne dania 
charakterystyczne zarówno dla tajskiej kuchni ulicznej jak i domowej, tradycyjnej

i nowoczesnej. Wszystkie przygotowywane są z oryginalnych produktów pochodzących
z Tajlandii i pozwolą naszym Gościom poznać wspaniałe tradycje kulinarne tego kraju.

TAJ – authentic Thai cuisine in the heart of Cracow
Our restaurant specializes in classic Thai cuisine with all its rich variety of flavours and aromas.

Our chef and his team came to Cracow from Thailand where they worked as cooks in different parts
of the country. This gives them extensive knowledge of Thailand’s culinary traditions which they use

to create our restaurant’s menu. In it you’ll find a unique combination of the most popular Thai
street food dishes and traditional home cooking. Each meal is prepared with original Thai ingredients, 

vegetables and spices to give you the most authentic culinary experience.

Pełny skład dań z listą alergenów dostępna jest u obsługi w barze.
Full list of ingredients and allergens in our dishes is available at the bar.

O potrzebie otrzymania faktury prosimy poinformować przed wystawieniem rachunku.
If you need an invoice you need to inform your waiter before billing. 

W przypadku grup od 10 osób, do rachunku doliczamy serwis
w wysokości 10% wartości zamówienia (również przy dzielonym rachunku).

For the groups of 10 or more guests we add 10% service charge to the bill.

O chęci podzielenia rachunku należy poinformować obsługę przed złożeniem zamówienia.
If you want to split the bill you need to inform your waiter about that before placing your order.

Wspieraj polskich przedsiębiorców płacąc gotówką. Dziękujemy!
Cash payments are highly appreciated. Thank you!

Wi-Fi: tajska guest Hasło: taj11
Wi-Fi: tajska guest Password: taj11

Dołącz do nas na IG: @taj.krakow FB: @taj.krakow.stare.miasto
Follow us on IG: @taj.krakow and FB: @taj.krakow.stare.miasto



Tajskie jedzenie uliczne
Thai Street Food

Tradycyjne dania tajskiej kuchni ulicznej przygotowywane według oryginalnych receptur
z zachowaniem zasady łączenia pięciu smaków: kwaśnego, słodkiego, słonego, gorzkiego

i ostrego. Dania nie podlegają żadnym modyfikacjom.

Traditional Thai street food dishes prepared according to authentic recipes and combining the five 
flavours of Thai cuisine: sour, sweet, salty, bitter and spicy. We don’t customize these dishes.

Khao Soi – wywar na mleku kokosowym z pastą curry   49,5 zł
i orzeszkami ziemnymi podany z kurczakiem, chrupiącym makaronem,   300 g

parowanym makaronem, kiełkami mung, czerwoną cebulą, dymką, kolendrą i limonką
Coconut milk and curry paste broth with peanuts topped with chicken, steamed noodles,
mung bean sprouts, red onion, green onions, coriander and lime

Tajski omlet jajeczny z drobno siekaną wieprzowiną podany z ryżem  27 zł
Thai omelette with chopped pork served with rice  190 g

Som Tum – sałatka z zieloną papają i krewetkami,  42 zł
pomidorkami koktajlowymi, orzechami ziemnymi oraz dressingiem chili  200 g

Green papaya salad with shrimps, cherry tomatoes, peanuts and chilli dressing

Sałatka z krewetkami, kalmarami i kawałkami smażonego dorsza,  42 zł
drobno siekaną wieprzowiną, makaronem sojowym, grzybami enoki,  200 g

pomidorem, czerwoną cebulą, chili i kolendrą 
Seafood salad with shrimps, calamari, fried cod, finely chopped pork, soy noodles, 
enoki mushrooms, tomato, red onions, chilli and coriander

Sałatka z kiełbaską Naem tradycyjną w północnej Tajlandii, ryżem,  42 zł
czerwoną pastą curry, orzechami ziemnymi, chili, czerwoną cebulą,  200 g

dymką i imbirem
Salad with Thai Naam sausage, rice, red curry paste, peanuts, chilli, red onions, 
green onions and ginger

Fresh Rolls – naleśniki wiosenne z krewetkami, sałatą, marchewką   44 zł
i ogórkiem podane z sosem majonezowym  200 g

Spring rolls with shrimps, lettuce, carrot and cucumber served with mayo sauce

Pad Kra Prao – drobno siekana wieprzowina z chili i tajską bazylią  51,5 zł
podana z ryżem jaśminowym i jajkiem  400 g

Finely chopped pork with chilli and Thai basil, served with jasmine rice and egg 

Panang curry z wołowiną – delikatna, kokosowa pasta curry  51,5 zł
z mlekiem kokosowym, liśćmi kaffiru oraz tajską bazylią  280 g

Beef panang curry – mild curry with coconut milk, kaffir lime leaves and Thai basil

Ceny dań nie uwzględniają dodatków – możecie zamówić je zgodnie z indywidualnymi
preferencjami. Dzięki temu jesteśmy „less waste” i nie marnujemy ogromnych ilości jedzenia.

Side dishes are not included in our prices. You can order them separately.
This is due to our “less waste” policy and our effort not to waste food.



Ceny dań nie uwzględniają dodatków – możecie zamówić je zgodnie z indywidualnymi
preferencjami. Dzięki temu jesteśmy „less waste” i nie marnujemy ogromnych ilości jedzenia.

Side dishes are not included in our prices. You can order them separately.
This is due to our “less waste” policy and our effort not to waste food.



Dania wegańskie
Vegan dishes

PRZYSTAWKI | STARTERS

Kuleczki z masła orzechowego i mielonych orzechów ziemnych  23 zł
z kolendrą i papryką peperoni, podane na pomarańczy i ananasie  6 szt. | 6 pcs 

Peanut butter balls with peanuts, coriander and peperoni pepper, served on oranges and pineapple 

Samosa Phak – smażone pierożki z warzywami z sosem słodko kwaśnym  30 zł
Fried dumpling with vegetable filling served with sweet and sour sauce  5 szt. | 5 pcs

Spring Rolls – smażone naleśniki wiosenne z warzywami  29,5 zł
i makaronem sojowym, podane z łagodnym sosem słodko-kwaśnym  3 szt. | 3 pcs

Fried spring rolls with vegetables and soy noodles, served with sweet and sour sauce  

Thai Corn – placki z kukurydzy i czerwonej pasty curry z liśćmi limonki kaffir,  31,5 zł
podane ze słodkim sosem chili   5 szt. | 5 pcs

Corn fritters with red curry paste and kaffir lime leaves served with sweet chilli sauce

ZUPY | SOUPS

Tom Kha – na bazie mleka kokosowego, trawy cytrynowej i galangalu  30,5 zł
z groszkiem cukrowym, pomidorkami, pieczarkami grzybami enoki i kolendrą 300 ml

Coconut milk, lemongrass and galangal soup with snap peas, tomatoes,
champignons, enoki mushrooms, coriander

Bulion warzywny z kiełkami fasoli mung, makaronem sojowym, tofu,  30,5 zł
kapustą pak choi, grzybami shimeji i shitake oraz kolendrą  300 ml

Vegetable broth with mung bean sprouts, soy noodles, tofu, pak choi, shimeji and shitake

DANIA GŁÓWNE | MAIN DISHES

Tofu z woka w sosie z czerwonego wina z chili, czosnkiem i imbirem, surówka  43 zł
Stir fried tofu in red wine sauce with chilli, garlic and ginger served with Thai side salad 240 g

Żółte curry z warzywami i mlekiem kokosowym  43 zł
Yellow curry with vegetables and coconut milk   280 g

Żółte curry z tofu, fasolką, bakłażanem, pędami bambusa i mlekiem kokosowym 43 zł
Yellow curry with tofu, green beans, aubergine, bamboo shoots and coconut milk   280 g

Sałatka z mango i tofu - wegańska wersja popularnej, tajskiej sałatki.   43 zł
Na bazie sałaty lodowej z mango, smażonym tofu, pomidorem,    350 g

czerwoną cebulą, miętą, orzechami ziemnymi i dressingiem pikantnym   
Mango and tofu salad with tomato, red onion, mint, peanuts and spicy dressing

Tofu z warzywami z woka (papryka, marchew, pieczarki, cebula)  43,5 zł
i orzechami nerkowca  240 g

Stir fried tofu with vegetables (bell pepper, carrots, mushrooms, onion) and cashews

DESER | DESSERT

Mango sticky rice – kleisty ryż gotowany w mleku kokosowym z mango  23 zł
Sticky rice cooked in coconut milk and served with mango  150 g



Ceny dań nie uwzględniają dodatków – możecie zamówić je zgodnie z indywidualnymi
preferencjami. Dzięki temu jesteśmy „less waste” i nie marnujemy ogromnych ilości jedzenia.

Side dishes are not included in our prices. You can order them separately.
This is due to our “less waste” policy and our effort not to waste food.



Przystawki
Starters

Pierożki z krewetkami i wieprzowiną (6 szt.) gotowane na parze    29,5 zł
podane ze słodko-kwaśnym sosem sojowym  200 g

Steamed dumplings with shrimp and pork (6 pcs) served with sweet and sour soy sauce

Spring Rolls – smażone naleśniki wiosenne z warzywami  29,5 zł
i makaronem sojowym, podane z łagodnym sosem słodko-kwaśnym  3 szt. | 3 pcs

Fried spring rolls with vegetables and soy noodles served with sweet and sour sauce  

Chicken satay – szaszłyki z kurczaka z pikantnym sosem orzechowym  29,5 zł
i pikantnym sosem na bazie octu   4 szt. | 4 pcs

Chicken satay served with spicy peanut sauce and spicy vinegar based dip

Sundried Pork – suszona karkówka marynowana w sezamie  29 zł
z pikantnym sosem pomidorowym   140 g

Deep fried sundried pork with spicy tomato sauce

Zupy
Soups

Tom Yum Kung – na bazie mleka kokosowego, trawy cytrynowej  31 zł
i galangalu z krewetkami, pieczarkami, pomidorkami koktajlowymi i kolendrą 300 ml

Coconut milk, lemongrass and galangal soup with shrimps, mushrooms,
cherry tomatoes and coriander

Tom Kha Kai – na bazie mleka kokosowego, trawy cytrynowej  30 zł
i galangalu z kurczakiem, pieczarkami i kolendrą   300 ml

Coconut milk, lemongrass and galangal soup with chicken, mushrooms and coriander

Rosół z pierożkami wonton z mięsem i krewetkami,    30 zł
makaronem sojowym, grzybami shimeji, pak choy i kiełkami fasoli mung  300 ml

Wonton soup with soy noodles, shimeji mushrooms, pak choy and mung bean sprouts

Pikantny rosół z kurczakiem, makaronem ryżowym, kiełkami mung   31 zł
oraz szczypiorkiem, selerem naciowym, kolendrą i pikantną pastą z orzechów  300 ml

Spicy broth with chicken, rice noodles, mung bean sprouts, chives, celery, coriander
and spicy peanut paste

Beef Soup – bulion wołowy z cynamonem, wołowiną, skwarkami,  31 zł
flaczkami, selerem naciowym i makaronem ryżowym   300 ml

podany z prażonym czosnkiem, orzechami ziemnymi, dymką, kiełkami i kolendrą
Beef soup with cinnamon, beef, pork scratchings, tripe, celery and rice noodles, 
served with fried garlic, peanuts, green onions, sprouts and coriander

Tom Yum Talay – bulion z krewetkami, małżami, kalmarami,   31 zł
drobno siekaną wieprzowiną, kiełkami fasoli mung, makaronem ryżowym,  300 ml

sosem orzechowym, skwarkami, prażonym czosnkiem i kolendrą
Broth with shrimps, mussels, calamari, finely chopped pork, mung bean sprouts, 
rice noodles, peanut sauce, pork scratchings, fried garlic and coriander





Sałatki
Salads

Sałatka z grillowanym kurczakiem, pomidorem, ogórkiem,  37 zł
cebulą białą i czerwoną, dymką, kolendrą i dressingiem chili na sałacie lodowej 220 g

Grilled chicken salad with iceberg lettuce, tomatoes, cucumber, onion, green onions,
coriander and chilli dressing

Sałatka z mango i krewetkami, czerwoną cebulą, pomidorkami, mięta,  44 zł
orzechami ziemnymi i dressingiem chili na sałacie lodowej  220 g

Shrimps and mango salad with iceberg lettuce, red onion, mint, cherry tomatoes, 
peanuts and chilli dressing

Phala Kung – sałatka z krewetkami, pomidorem, czerwoną cebulą, miętą, 44 zł
liśćmi kaffiru, trawą cytrynową i dressingiem chili na sałacie lodowej  200 g

Shrimp salad with iceberg lettuce, tomatoes, red onion, mint, kaffir lime leaves, 
lemongrass and chilli dressing 

Dania z wołowiny
Beef dishes

Czerwone albo zielone curry z wołowiną, fasolką, bakłażanem,  52 zł
pędami bambusa, tajską bazylią i mlekiem kokosowym  280 g

Red or green curry with beef, green beans, aubergine, bamboo shoots, Thai basil and coconut milk

Wołowina z warzywami z woka (papryka, marchew, pieczarki, cebula)  52 zł
w sosie z czarnego pieprzu   280 g

Stir fried beef with vegetables (bell pepper, carrots, mushrooms, onion) in black pepper sauce

Wołowina z woka z tajską bazylią i zieloną fasolką   52 zł
Stir fried beef with Thai basil and green beans   250 g

Wołowina z woka z warzywami (papryka, cebula, marchew, pieczarka),   52 zł
kasztanami wodnymi i orzechami nerkowca w sosie chili   280 g

Stir fried beef with vegetables (bell pepper, carrot, onion, mushroom), water chestnuts
and cashews in chilli sauce 

Wołowina z woka w sosie z czerwonego wina z chili, czosnkiem  52 zł
i imbirem podana z tajską surówką  280 g

Stir fired beef in red wine sauce with chilli, garlic and ginger served with Thai style side salad

Ceny dań nie uwzględniają dodatków – możecie zamówić je zgodnie z indywidualnymi
preferencjami. Dzięki temu jesteśmy „less waste” i nie marnujemy ogromnych ilości jedzenia.

Side dishes are not included in our prices. You can order them separately.
This is due to our “less waste” policy and our effort not to waste food.





Dania z drobiu
Poultry dishes

Żółte curry z kurczakiem, fasolką, bakłażanem, pędami bambusa,  44 zł
tajską bazylią i mlekiem kokosowym  280 g

Yellow curry with chicken, green beans, aubergine, bamboo shoots, Thai basil and coconut milk

Czerwone albo zielone curry z kurczakiem fasolką, bakłażanem,  44 zł
pędami bambusa, tajską bazylią i mlekiem kokosowym  280 g

Red or green curry with chicken, green beans, aubergine, bamboo shoots, Thai basil and coconut milk

Kurczak z woka z warzywami (papryka, marchew, pieczarki, cebula)  45,5 zł
i orzechami nerkowca   240 g

Stir fried chicken with vegetables (bell pepper, carrots, mushrooms, onion) and cashew nuts

Kurczak z woka z tajską bazylią i zieloną fasolką  44 zł
Stir fried chicken with Thai basil and green beans   240 g

Kurczak z woka warzywami (papryka, cebula, pomidor, ogórek, chili)  44 zł
i ananasem w sosie słodko-kwaśnym   280 g

Stir fried chicken with vegetables and pineapple in sweet and sour sauce

Chrupiąca pierś z kaczki z sosem z czerwonego wina oraz sosem miso    61 zł
podana z marynowanym imbirem   280 g

Crunchy duck breast in panko with red wine sauce and miso sauce served with pickled ginger

Pierś z kaczki w czerwonym curry z liczi, pomidorkami koktajlowymi,  61 zł
ananasem i mlekiem kokosowym   280 g

Duck breast in red curry with lychee, cherry tomatoes, pineapple and coconut milk

Makarony
Noodles

Pad Thai Kai – smażony makaron ryżowy z kurczakiem, tofu,    52 zł
czerwoną cebulą, kiełkami, jajkiem, orzechami ziemnymi, prażoną cebulą i dymką 350 g

Fried rice noodles with chicken, tofu, red onion, sprouts, egg, peanuts, fried onion and green onions

Pad Thai Kung – smażony makaron ryżowy z krewetkami, tofu, jajkiem,   53 zł
czerwoną cebulą, kiełkami, orzechami ziemnymi, prażoną cebulą i dymką 350 g

Fried rice noodles with shrimps, tofu, red onion, sprouts, egg, peanuts, fried onion and green onions

Pad Thai z kaczką – smażony makaron ryżowy z kaczką, jajkiem,   53 zł
tajską bazylią, zieloną fasolką, cebulą i chili   350 g

Fried rice noodles with duck, egg, Thai basil, green beans, onion and chilli

Pad Thai z owocami morza – smażony makaron ryżowy z krewetkami,    69,5 zł
mulami, kalmarami, tajską bazylią, zieloną fasolką, cebulą i chili   350 g

Fried rice noodles with shrimps, mussels, calamari, Thai basil, green beans, onion and chilli

Ceny dań nie uwzględniają dodatków – możecie zamówić je zgodnie z indywidualnymi
preferencjami. Dzięki temu jesteśmy „less waste” i nie marnujemy ogromnych ilości jedzenia.

Side dishes are not included in our prices. You can order them separately.
This is due to our “less waste” policy and our effort not to waste food.





Ryby i owoce morza
Seafood

Kung Phak – krewetki z woka z warzywami (papryka, marchew,  59 zł
pieczarki, cebula) i orzechami nerkowca w sosie na bazie wina chińskiego 250 g

Stir fried shrimps with vegetables (bell pepper, carrot, mushrooms, onion) and cashews
in Chinese wine sauce

Parowany okoń morski w cytrynowym rosole z czosnkiem,  69,5 zł
chili, kolendrą i limonką  330 g

Steamed seabass in lemon broth with garlic and coriander

Smażony okoń morski z tajską bazylią, zieloną fasolką, cebulą i chili   69,5 zł
Fried seabass with Thai basil, green beans, onion and chilli  330 g

Smażony okoń morski z mango, trawą cytrynową, kolendrą,  69,5 zł
czerwoną cebulą, orzechami ziemnymi i nerkowca oraz wiórkami kokosowymi 330 g

Fried seabass with mango, lemongrass, coriander, red onions, peanuts,
cashew nuts and coconut shreds

Pad Kee Mao Talay – krewetki, kalmary, mule i dorsz z woka  79,5 zł
z tajską bazylią i fasolką   350 g

Stir fried shrimps, calamari, mussels and cod with Thai basil and green beans

Krewetki, kalmary, mule i dorsz z woka z czerwoną pastą curry,  79,5 zł
mlekiem kokosowym, fasolką, pędami bambusa i liśćmi kaffiru   350 g

Stir fried shrimps, calamari, mussels and cod with red curry paste, coconut milk,
green beans, bamboo shoots and kaffir lime leaves

Ceny dań nie uwzględniają dodatków – możecie zamówić je zgodnie z indywidualnymi
preferencjami. Dzięki temu jesteśmy „less waste” i nie marnujemy ogromnych ilości jedzenia.

Side dishes are not included in our prices. You can order them separately.
This is due to our “less waste” policy and our effort not to waste food.





Dodatki (podawane tylko do dań głównych)

Sides (served with main courses)

Ryż jaśminowy albo makaron ryżowy gotowany na parze   10 zł
Steamed jasmine rice or rice noodles   150 g

Ryż jaśminowy albo makaron ryżowy zasmażany z jajkiem   12 zł
Jasmine rice or rice noodles fried with egg  200 g

Tajska surówka (kapusta, marchew, rzodkiew, ogórek)   9 zł
Thai style side salad (cabbage, carrots, radish, cucumber)  150 g

Świeże zioła (tajska bazylia, kolendra, dymka, mielone chili i czosnek)   9 zł
Fresh herbs (Thai basil, coriander, green onions, minced chilli and garlic)  100 g

Desery
Desserts

DO KAŻDEGO DESERU KAWA ZA 1 ZŁ!*
1 ZŁ COFFEE WITH EVERY DESSERT!*

Lody na ciepło – smażone w cieście (o dostępne smaki zapytaj obsługę)   28 zł
Deep fried ice cream in pastry (ask your waiter about available flavours)   120 g

Pudding mango ze śmietanką   23 zł
Mango pudding with cream  100 g

Mango sticky rice – kleisty ryż gotowany w mleku kokosowym   23 zł
podany z mango  150 g

Sticky rice cooked in coconut milk and served with mango  

Smażony banan w cieście  28,5 zł
Banana fried in pastry  150 g

Lody i sorbety rzemieślnicze z rodzinnej firmy Prawdziwe Lody z owocami 28 zł
Wybierz 3 smaki. Lody: czarny kokos | czarny sezam | zielona herbata.  3 gałki | 320 g

Wegańskie sorbety: limonka z liśćmi bazylii | yuzu | earl grey 
Craft ice cream and sorbets by family company served with fruit. Choose 3 flavours.
Ice cream: black coconut | black sesame | green tea. Sorbets (vegan): lime with basil | yuzu | earl grey.  

Dla dzieci 
Kids menu

Smażone kawałki piersi kurczaka z frytkami   20,5 zł
Fried chicken bites with chips  220 g

*Oferta dotyczy kaw: espresso, americano albo flat white.
*Offer applies to: espresso, americano or flat white.



Karta Stałego Gościa

Naszym stałym Gościom oferujemy kartę upoważniającą do 13% rabatu na całe zamówienie.
Aby ją uzyskać, wystarczy zebrać 8 paragonów wystawionych przez naszą restaurację,

z różnych dni, na kwotę minimum 120 zł każdy (po rabatach) i przedstawić je naszej obsłudze.

Our Loyalty Card

As our frequent guest you can apply for the Loyalty Card which gives you 13% constant discount
at our restaurant. In order to receive your personal Loyalty Card you need to collect 8 receipts

issued by our restaurant on different days for at least 120 zł each (after discounts)
and show them to our staff.





Napoje gorące | Hot drinks

Herbata Ronnefeldt (podawana w filiżance) 170 ml   12 zł
Ronnefeldt tea (served in a cup) 

Herbata Ronnefeldt (podawana w dzbanku) 450 ml  18,5 zł
Ronnefeldt tea (served in a teapot)  

Espresso | Espresso Doppio 30 ml | 60 ml  11 zł | 13,5 zł

Americano 150 ml  11,5 zł

Flat white 170 ml  15 zł

Cappuccino 170 ml  15 zł

Latte Macchiato 220 ml  17,5 z

Salted Caramel Latte z syropem słony karmel i bitą śmietaną 300 ml  19 zł
Salted Caramel Latte with salted caramel syrup and whipped cream

Chocolate Latte s syropem czekoladowym i wiórkami kokosowymi 300 ml  19 zł
Chocolate Latte with chocolate syrup and coconut shreds

Lemoniady | Lemonades

Lemoniada klasyczna  19,5 zł | 35,5 zł
Classic lemonade  400 ml | 1l

Tajska lemoniada – Sprite, bazylia, mięta, limonka, chili  19,5 zł | 35,5 zł
Thai lemonade – Sprite, basil, mint, lime, chilli  400 ml | 1l

Mango – marakuja  19,5 zł | 35,5 zł
Mango - passionfruit  400 ml | 1l

Poziomka – arbuz  19,5 zł | 35,5 zł
Wild strawberry – watermelon  400 ml | 1l

Wiśniowa  19,5 zł | 35,5 zł
Cherry  400 ml | 1l

Gruszka – kwiat czarnego bzu – liście mięty  19,5 zł | 35,5 zł
Pear - black lilac flower - mint  400 ml | 1l

Różana  19,5 zł | 35,5 zł
Rose  400 ml | 1l

Trawa cytrynowa – brzoskwinia – liście bazylii  19,5 zł | 35,5 zł
Lemongrass – peach – basil  400 ml | 1l

Trawa cytrynowa – mango – świeże chili  19,5 zł | 35,5 zł
Lemongrass – mango – fresh chilli  400 ml | 1l



Napoje zimne | Cold drinks

Świeżo wyciskany sok pomarańczowy, grejpfrutowy albo mieszany      22 zł
Freshly squeezed juice: orange, grapefruit or mixed      400 ml

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Tonik Kinley     13 zł
     250 ml

Soki Cappy, Fuzetea (różne smaki - o dostępność zapytaj obsługę)     13 zł
Cappy juices, Fuzeta ice tea (ask your waiter about available flavours)    250 ml

Kropla Beskidu niegazowana | Kropla Delice gazowana     13 zł
Mineral water: still or sparkling    330 ml

Burn     16 zł
Energy drink    250 ml

Woda filtrowana w butelce (gazowana | niegazowana)      10,5 zł
Bottled filtered water (sparkling or still)    500 ml

Woda filtrowana w dzbanku z cytryną, limonką i miętą     17 zł

(gazowana | niegazowana)     1l

Jug of filtered water (sparkling or still) with lemon, lime and mint

Cisowianka Perlage (Polska)  700 ml  17,5 zł

Acqua Panna (Włochy) 750 ml 21,5 zł

Thai Tea – mrożona tajska herbata z mlekiem skondensowanym  20,5 zł
Thai ice tea with condensed milk  400 ml

Matcha Green Tea – mrożona matcha jaśminowa z mlekiem skondensowanym  20,5 zł
Thai jasmine matcha ice tea with condensed milk  300 ml

Koktajl mleczny mango  19,5 zł
Mango milk cocktail  400 ml

Granita limonka-bazylia  19,5 zł
Lime-basil granita  400 ml

Mrożona kawa klasyczna  19,5 zł
Classic iced coffee  400 ml

Espresso Ginger – kawa mrożona z Ginger Tonic  19,5 zł
Iced espresso with Ginger Tonic  400 ml

Espresso Orange Lemonade – kawa mrożona z sokiem pomarańczowym  19,5 zł
Iced espresso with orange juice  400 ml



Piwa beczkowe | Draught beers

Cieszyn Noszak  250 ml | 400 ml  13 zł | 19,5 zł

Litovel Černý Citron 250 ml | 400 ml  14 zł | 20,5 zł

Piwa butelkowe | Bottled beers

Singha (piwo tajskie | Thai beer) 330 ml  18,5 zł

Galicyjskie Flaszowe (o dostępność zapytaj obsługę) 500 ml  18,5 zł
Piwo stworzone specjalnie dla nas na cześć jednej z naszych 
łódzkich restauracji „Galicja” przez browar Jan Olbracht 
z Piotrkowska Trybunalskiego. Tego w sklepie nie kupisz!
Polish craft beer created for one of our restaurants in Łódź. Ask your waiter about available styles

Piwa kraftowe z różnych browarów – o dostępność zapytaj obsługę 500 ml  18,5 zł
Craft beer from various breweries. Ask your waiter about available styles

Żywiec 500 ml  16 zł

Piwo bezalkoholowe (o dostępność zapytaj obsługę) 500 ml  17 zł
Non-alcoholic beer (ask your waiter about available styles)

Nachmielona woda – gazowany, bezalkoholowy napój chmielowy 500 ml  18 zł
z Browaru Nepomucen. Bez węglowodanów, glutenu, cukru i kalorii.
Non-alcoholic sparkling hop water - gluten-free, sugar-free, calorie-free



Koktajle klasyczne | Classic cocktails

4 x shot – alkohol infuzowany owocami (zapytaj obsługę o dostępne opcje),  53,5 zł
karmelizowana gruszka, karmelizowany ananas
4 shots – fruit infused liquor (ask your waiter for details), caramelised pear, caramelised pineapple

Porn Star Martini - wódka waniliowa, Prosecco, puree marakuja, sok z cytryny  37 zł
Vanilla vodka, Prosecco, passion fruit puree, lemon juice 

Old Fashioned – bourbon, angostura, syrop cukrowy  36 zł
Bourbon, angostura, sugar syrup 

Caipirinha – cachaca, limonka, cukier trzcinowy  36 zł
Cachaca, lime, cane sugar 

Whisky Sour – Grant’s, syrop cukrowy, sok z limonki, aquafaba  36 zł
Grant’s, sugar syrup, lemon juice, aquafaba 

Mojito – rum, limonka, mięta, syrop cukrowy, woda gazowana  36 zł
Mojito – rum, lime, mint, sugar syrup, sparkling water

Mojito smakowe – biały rum, mięta, limonka, puree owocowe, woda gaz.  37 zł
Light rum, mint, lime, fruit puree, sparkling water

Margarita – tequila, triple sec, sok z cytryny  36 zł
Margarita – tequila, triple sec, lemon juice

Margarita truskawkowa – tequila, triple sec, sok z cytryny, mrożone truskawki  37 zł
Strawberry Margarita – tequila, triple sec, lemon juice, frozen strawberries

Long Island Iced Tea – wódka, tequila, gin, rum, triple sec, Coca Cola  39,5 zł
Vodka, tequila, gin, rum, triple sec, Pepsi 

Daiquiri truskawkowe – rum, truskawki, mięta, limonka, syrop cukrowy  36 zł
Rum, strawberries, mint, lime, sugar syrup 

Aperol Spritz – Aperol, Prosecco, woda gazowana  37 zł
Aperol, Prosecco, sparkling water 

Aperol Orange – Aperol, świeżo wyciskany sok pomarańczowy  36 zł
Aperol, freshly squeezed orange juice 

Aperol Peach Gin – Aperol, gin, Archer’s, syrop brzoskwiniowy  37 zł
Aperol, gin, Archer’s, peach syrup 

Hugo – Prosecco, syrop z kwiatów czarnego bzu, mięta, limonka, woda gaz.  36 zł
Prosecco, elderflower syrup, mint, lime, sparkling water  

Prosecco smakowe – o dostępne smaki zapytaj obsługę  33 zł
Flavoured Prosecco - ask your waiter about available flavours 

Prosecco Cherry Spritz – gin, Prosecco, syrop czereśniowy, sok z cytryny, tonik  37 zł
Gin, Prosecco, cherry syrup, lemon juice, tonic water

Negroni – Campari, Martini Rosso, gin  36 zł
Campari, Martini Rosso, gin



Koktajle premium | Premium cocktails

Putin idi na ch** ruskij wojennyj korabl – Glenlivet 15y, syrop hibiskusowy,  43 zł
sok z cytryny, aquafaba 
Glenlivet 15y, hibiscus syrup, lemon juice, aquafaba

Putin myje nogi w wodzie po pierogach – Glenlivet 15y, syrop granat,   46,5 zł
bitters różany,  sok z cytryny, aquafaba 
Glenlivet 15y, pomegranate syrup, rose bitters, lemon juice, aquafaba

Kood Vibes (dla dwóch osób) – wódka, rum, Malibu, cherry bitters, mleko,  64,5 zł
syrop poziomkowy, sok z cytryny, jagody 
Vodka, rum, Malibu, cherry bitters, milk, wild strawberry syrup, lemon juice, berries

King Of The Bongo – Tatratea kokosowa, Cointreau, syrop z agawy,  54 zł
sok z cytryny, syrop krwista pomarańcza, jagody 
Coconut Tatratea tea liqueur, Cointreau, agave syrup, lemon juice, bloody orange syrup, berries

Chang Adventure – ciemny rum, Cointreau, Prosecco, Angostura,  48,5 zł
puree z marakui, syrop mango spicy
Dark rum, Cointreau, Prosecco, Angostura, passion fruit puree, mango spicy syrup

Koh Mook – wódka, rum, gin, bitters, puree mango, sok malinowy,  48,5 zł
sok grejpfrutowy, syrop cukrowy, różowy tonik
Vodka, rum, gin, bitters, grapefruit juice, raspberry juice, mango puree, sugar syrup, pink tonic

Wolfpack – Tatratea klasyczna, Kofola, earl grey, sok z cytryny  48,5 zł
Classic Tatratea tea liqueur, Kofola, earl grey, lemon juice

Mango Q-Collins – Gin, puree z mango, sok z cytryny, syrop cukrowy,  43 zł
tonik czarny bez
Gin, mango puree, lime juice, sugar syrup, black lilac tonic

Rosery – Tatratea brzoskwiniowa, różowy tonik, sok z cytryny,   43 zł
syrop cukrowy, aloes, chia 
Peach Tatratea tea liqueur, rose tonic, lemon juice, sugar syrup, aloe, chia seeds

Tropicana – Singha, tequila silver, sok z limonki, kolendra, bazylia, puree liczi,   53,5 zł
Angostura, Cointreau 
Singha, tequila silver, lime juice, cilantro, basil, lychee puree, Angostura, Cointreau

Tiki Taj – Singha, tequila gold, Cointreau, Prosecco, sok z limonki,   53,5 zł
syrop pomarańczowy
Singha, tequila gold, Cointreau, Prosecco, lime juice, orange syrup 

Dokładne gramatury koktajli dostępne są u obsługi.
Ask your waiter about cocktail’s grammage.



Koktajle tajskie | Thai cocktails

Spicy Mango Basil Smash – gin Seagram’s, syrop spicy mango, bazylia, cytryna  37zł
Seagram’s gin, spicy mango syrup, basil, lemon

Mai Tai – rum biały i ciemny, syrop migdałowy, Triple Sec, cytryna  38 zł
Light and dark rum, almond syrup, Triple Sec, lemon

Cucumber cooler – gin, tonik, cukier, mięta, limonka, ogórek  36 zł
Gin, tonic water, sugar, mint, lime, cucumber 

Kaffirabi – wódka, trawa cytrynowa, kaffir, chili, sok z cytryny, syrop cukrowy  36 zł
Vodka, lemongrass, kaffir, chilli, lime juice, sugar syrup 

Oriental – wódka, kolendra, trawa cytrynowa, imbir,   36 zł
sok z cytryny, syrop cukrowy
Vodka, coriander, lemongrass, ginger, lemon juice, sugar syrup 

Mule w trawie – wódka, syrop trawa cytrynowa, syrop marakuja,  37 zł
sok z cytryny, świeża bazylia, imbir 
Vodka, lemongrass syrup, passion fruit syrup, lemon juice, basil, ginger

Malychee – Malibu, sok z cytryny, puree liczi, tonic  36 zł
Malibu, lemon juice, lychee pure, tonic water 

Muang Thai – rum, puree liczi, mleko kokosowe, sok z cytryny  37 zł
Rum, lychee puree, coconut milk, lemon juice 

Piołun Green Tea – Piołunówka, Cointreau, aquafaba, Thai green tea,  32,5 zł
sok z cytryny, rozmaryn 
Wormwood vodka, Cointreau, aquafaba, Thai green tea, lemon juice, rosemary 

Spicy Margarita – Tequila, ginger beer, puree z malin i cytryn, syrop z agawy  33,5 zł
Tequila, ginger beer, raspberry puree, lemon puree, agave syrup

Piołun Sour – Piołunówka, aquafaba, sok z cytryny, syrop cukrowy  33,5 zł
Wormwood vodka, aquafaba, lemon juice, sugar syrup

Dokładne gramatury koktajli dostępne są u obsługi.
Ask your waiter about cocktail’s grammage.



Koktajle bezalkoholowe | Non-alcoholic cocktails

Aperol Virgin – syrop orange spritz, syrop orange, tonic, woda gazowana  20,5 zł
Orange spritz syrup, orange syrup, tonic water, sparkling water  180 ml

Mojito Virgin – woda gazowana, mięta, limonka, syrop cukrowy  20,5 zł
Sparkling water, mint, lime, sugar syrup  300 ml

Mojito Virgin smakowe (truskawka, mango albo marakuja)  21,5 zł
woda gazowana, puree owocowe, mięta, limonka, syrop cukrowy  300 ml

Sparkling water, fruit puree (strawberry, mango or passion fruit), mint, lime, sugar syrup 

Koktajle Grande 1 litr w dzbanie | Grande cocktails 1 liter in a jug

Aperol Spritz Grande – Aperol, Prosecco, woda gazowana  177,5 zł
Aperol, Prosecco, sparkling water  1l

Mojito Grande – rum, limonka, mięta, syrop cukrowy, woda gazowana  172 zł
Mojito – rum, lime, mint, sugar syrup, sparkling water  1l

Rosso Grande – wino czerwone, syrop pomarańczowy, syrop z granatu, owoce  139 zł
Red wine, orange syrup, pomegranate syrup, fruits  1l

Bianco Grande – wino białe, puree ananasowe, owoce  139 zł
White wine, pineapple puree, fruits  1l



Wina | Wines
Wino domu białe | czerwone  125 ml | 500 ml | 750 ml 17,5 zł | 50,5 zł | 75,5 zł
House wine white | red

Choya Original  125ml | 500 ml | 750 ml 24,5 zł | 78 zł | 111,5 zł

WINA MUSUJĄCE | SPARKLING WINE

Prosecco Spumante Extra Dry, Treviso, Włochy  125 ml | 750 ml 23,5 zł | 120,5 zł

Cava Brut, Delapierre Tradicion, Cava, Hiszpania  750 ml 120,5 zł

WINA BIAŁE | WHITE WINES

Pinot Grigio, Terrazze Della Luna, Trentino, Włochy  125 ml | 750 ml 19,5 zł | 99,5 zł

Halka Chardonnay, Broner, Muscaris, Dolnośląskie, Polska   125 ml | 750 ml 20,5 zł | 111,5 zł

Riesling Feinherb, Dr Loosen, Mosel, Niemcy  125 ml | 750 ml 20,5 zł | 111,5 zł

Gewurztraminer, Villa Wolf, Pfalz, Niemcy  125 ml | 750 ml 20,5 zł | 111,5 zł

Sauvignon Blanc ‘Mount Vernon’, Lawson’s Dry Hills,   750 ml 146,5 zł
Marlborough, Nowa Zelandia

Majątek Drzewce Solaris, Nałęczów, Polska    750 ml 152 zł

WINA CZERWONE | RED WINES

Primitivo ‘Il Pumo’, San Marzano, Puglia, Włochy  125 ml | 750 ml 19,5 zł | 103,5 zł

Malbec ‘Alamos’, Catena Zapata,   125 ml | 750 ml 20,5 zł | 112 zł
Uco Valley Mendoza, Argentyna

Combeval Grande Reserve, Gaskonia, Francja   750 ml 111 zł

Pinot Noir Saint Vincent, Dolnośląskie, Polska    750 ml 135,5 zł



Wódka | Vodka

Jakob Haberfeld wódka żytnia (rye vodka) 40 ml | 500 ml  18 zł | 178 zł

Jakob Haberfeld wódka ziemniaczana (potato vodka) 40 ml | 500 ml  18 zł | 178 zł

Jakob Haberfeld Miodonka (honey vodka) 40 ml | 500 ml  18,5 zł | 184 zł

Jakob Haberfeld Wiśniówka | Piołunówka | Orzechówka 40 ml | 500 ml  18,5 zł | 184 zł

Nemiroff De Luxe 40 ml  14 zł

Żołądkowa Gorzka  40 ml | 500 ml  12,5 zł | 101,5 zł

Żubrówka z trawą 40 ml | 500 ml  12,5 zł | 101,5 zł

J.A. Baczewski 40 ml | 500 ml | 700 ml  15,5 zł | 126 zł | 186,5 zł

J.A. Baczewski smakowy (o dostępne smaki pytaj obsługę) 40 ml  15,5  zł
J.A Baczewski flavoured vodka (ask your waiter about available flavours)

Nemiroff smakowy (o dostępne smaki pytaj obsługę) 40 ml  15,5 zł
Nemiroff flavoured vodka (ask your waiter about available flavours)

Belvedere 40 ml | 700 ml  25 zł | 391,5 zł

Alkohole (40 ml)  | Spirits (40 ml)

Cachaca 14 zł Bombay Sapphire Gin   17,5 zł

Grant’s  14 zł Hendrick’s Gin  28 zł

Ballantines  15,5 zł Bulldog Gin  29,5 zł

Johnnie Walker Red Label  15,5 zł Dictador 20y 44 zł

Johnnie Walker Black Label  21,5 zł Tiscaz Silver  19,5 zł

Chivas Regal 12 y 24 zł Tiscaz Gold  20,5 zł

Jim Beam 17,5 zł Bailey’ s Irish Cream 14 zł

Jim Beam Red Stag 19,5 zł Jagermeister 16,5 zł

Metaxa 7*  18,5 zł Aperol   14 zł

Remy Martin VSOP  32 zł Campari  14 zł

J. A Baczewski Dry Gin  14 zł

Whisky Single Malt (40 ml)

Balvenie 14y 38,5 zł Glenmorangie Lasanta  35 zł

Glenlivet 15y  35 zł Glenmorangie Quinta Ruban  38,5 zł






