
JÍDELNÍ 
LÍSTEK

RESTAURACE ASIA



JÍDLA Z DRÚBEŽE
Kuře la´c   139,-
kuřecí maso, zelenina, sojová omáčka, středně ostré

Kuře Kung pao s mandlemi  155,-
kuřecí maso, mandle, sojová omáčka, chilli, středně ostré

Kuře kung pao s burskými oříšky  137,-
kuřecí maso, burské oříšky, sojová omáčka, chilli, středně ostré

Kuře Curry  129,-
kuřecí maso, cibule, hrášek, chuť curry

Kuře se žampióny  145,-
kuřecí maso, žampióny, pór, cibule, jemná chuť

Kuře s hráškem  129,-
kuřecí maso, hrášek, cibule, jemná chuť

Kuře se sladkokyselou omáčkou 145,-
kuřecí maso, sojová omáčka sladkokyselé chuti

Kuře s chřestem  149,-
kuřecí maso, chřest, pór, jemná chuť

Kuřecí prsa s ananasem  149,-
kuřecí prsa, mandle, ananas, jemná chuť

Kuřecí prsa s mandlemi  149,-
kuřecí prsa, zelenina, mandle, pikantní chuť

Kachna na medu /1 porce/-obědnávat den předem, cena dle 

váhy 99,-
kachna s pikantní omáčkou medové chuti, sojová omáčka

Chap-suey z kuřete  147,-
kuřecí maso, sojová omáčka, zelenina, středně ostré

Kuře s voňavými houbami šitake 139,-
kuřecí maso, houby šitake, cibule, pór, pikantní chuť

Kuře se stříbrnými hříbky  139,-
kuřecí maso, stříbrné houby, pór, cibule, jemná chuť

Kuře TABASCO  135,-
kuřecí maso, sojová omáčka, kečup, cibule, chilli, silně ostré

Pekingská kachna  187,-
uzená kachna, zelenina, sojová omáčka, pikantní chuť

Uzená kachna s mandlemi  227,-
uzená kachna, zelenina, sojová omáčka, mandle, pikantní chuť

Vážení hosté,
Vítejte v restauraci s nejdelší kulinářskou 

tradicí svého druhu v Česku 
s nabídkou asijských specialit, 

které pro Vás připravujeme již od roku 1971.

STUDENÉ PŘEDKRMY
Slepice s pikantní omáčkou   69,-
Vepřový jazyk po pekingsku  69,-
Anýzové vejce  39,-
Uzená kachna  113,-
Asijský talířek  119,-

POLÉVKY
Polévka s masem,vejcem a černými houbami 65,-
Zeleninová  55,-
Polévka se sépií  67,-

JÍDLA Z RYB A KORÝŠŮ
Plátky asijského sumečka liu  156,-
/sumeček, česnek, zelenina, pikantní/

Losos se sladkokyselou omáčkou 156,-
losos, sojová omáčka sladkokyselé chuti

A la krabí maso s bambusovými výhonky 169,-
bílá ryba, bambusové výhonky, pikantní

A la krabí maso se sladkokyselou omáčkou 169,-
bílá ryba, sojová omáčka sladkokyselé chuti

Obří krevety smažené   315,-
krevety v těstíčku, pikantní omáčka

Krevety s curry  227,-
krevety, cibule, curry

Krevety s bambusovými výhonky 227,-
krevety, bambusové výhonky, pikantní

Krevety se sladkokyselou omáčkou 227,-
krevety, sojová omáčka sladkokyselé chuti



MASITÁ JÍDLA
Vepřové maso la´c  139,-
vepřová kýta, zelenina, sojová omáčka, středně ostré

Vepřové maso Kung pao s mandlemi 155,-
vepřová kýta, mandle, chilli, sojová omáčka, středně ostré

Vepřové maso Kung pao s burskými oříšky 137,-
vepřová kýta, burské oříšky, chilli, sojová omáčka, středně ostré

Šuei-ču-žou  155,-
vepřová kýta, zelenina, sojová omáčka, cilli, ostré

Vepřové smažené liti  129,-
vepřová kýta v těstíčku, chilli

Vepřové maso se sladkokyselou omáčkou 145,-
vepřová kýta, sojová omáčka, omáčka sladkokyselé chuti

Vepřové maso se žampióny  145,-
vepřová kýta, žampióny, pór, cibule, jemná chuť

Vepřové maso s curry  129,-
vepřová kýta, cibule, hrášek, chuť curry

Vepřové maso s voňavými houbami šitake 147,-
vepřová kýta, houby šitake, pór, cibule, pikantní chuť

Vepřové maso se stříbrnými hříbky 147,-
vepřová kýta, stříbrné houby, pórek, cibule, jemná chuť

Vepřové maso po sečuánsku  157,-
vepřová kýta, zeleniná, sojová omáčka, sladkokyselá chuť, 
středně ostré

Vepřové maso s pórkem  139,-
vepřová kýta, pór, cibule, jemná chuť

Chap-suey z vepřového masa  147,-
vepřová kýta, zelenina, sojová omáčka, středně ostré

Maso dvou barev  155,-
vepřová kýta, vepřová játra, zelenina, česnek, 
sojová omáčka, mandle, pikantní

Maso pěti vůní  139,-
vepřová kýta, hovězí maso, sojová omáčka, zelenina, 
chuť a vůně pěti koření

Šuang-si  139,-
hovězí maso, zelenina, sojová omáčka, středně ostré

Pekingské maso  139,-
hovězí maso, zelenina, sojová omáčka, pikantní

Hovězí maso s curry  129,-
hovězí maso, cibule, hrášek, sojová omáčka, chuť curry

Hovězí maso se sladkokyselou omáčkou 139,-
hovězí maso, sojová omáčka, omáčka sladkokyselé chuti

Vepřové ledvinky čchao  129,-
vepřové ledvinky, sojová omáčka, černé houby, pikantní

Vepřové ledvinky s mandlemi  139,-
vepřové ledvinky, sojová omáčka, zelenina, pikantní

Vepřová játra čchao  119,-
vepřová játra, sojová omáčka, černé houby, pikantní

Vepřová játra s mandlemi  139,-
vepřová játra, sojová omáčka, zelenina, pikantní

Kuličky z vepřového masa  119,-
vepřová kýta mletá, chilli

Maso od Rudé řeky  147,-
vepřová kýta, sojová omáčka, zázvor, kečup, cukr, pikantní

Budhova ruka  139,-
vepřová kýta, sojová omáčka, zelenina, pikantní
Pod nabízenými pokrmy jsou uvedeny pouze hlavní suroviny .

VAJEČNÁ JÍDLA
Vejce Fu-sung se šunkou a kuřetem 117,-

MOUČNÁ JÍDLA
Vaječné nudle s kuřecím masem  129,-
Vaječné nudle s vepřovým masem 129,-
Vaječné nudla s hovězím masem  129,-
Vaječné nudla se zeleninou  129,-
Rýžové nudle Saporo  157,-

RÝŽE
Vařená rýže  25,-
Pražená rýže s kuřetem  127,-
Pražená rýže s vepřovým masem  127,-
Pražená rýže s krevetami  157,-

ZELENINOVÁ JÍDLA
Zeleninové závitky  67,-
Bambusové výhonky  67,-
Bambusové výhonky s voňavými houbami šitake 107,-
Žampióny po čínsku  87,-

ZELENINOVÉ SALÁTY
Zelný salát  45,-
Okurkový salát po čínsku  45,-
Tomatový salát po čínsku  45,-

POLÉVKY
Polévka s masem,vejcem a černými houbami 65,-
Zeleninová  55,-
Polévka se sépií  67,-

TEPLÉ MOUČNÍKY
DEZERTY
Ananas v karamelu  59,-
Kokosové závitky  59,-

SLADKOSTI
Pohár ASIE  42,-
Banán s karamelem  42,-
Pohár karamel  42,-
Zmrzlinový pohár s ovocem  47,-

COUVERT
ke každému jídlu nebo polévce započítán couvert  
pečivo, koření, červený olej, lombo  5,-



TEPLÉ NÁPOJE
Čaj zelený jasmínový  22,-

Čaj malý budha  22,-

Káva espresso  26,-

Káva se šlehačkou  32,-

Cappuccino  32,-

Káva latte  32,-

Alžírská káva  44,-

Mléko 2dcl 6,-
 

   

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Mattoni minerálka 0,33l 26,-

Bonaqua 0,25l 26,-

Coca-cola dle nabídky 0,33l 33,-

Cappy dle nabídky 0,2l 28,-

Tonic dle nabídky 0,25l 28,-

Ledový čaj dle nabídky 0,2l 28,-

Džus rozlévané - dle nabídky 0,2l 26,-

    

PIVO
Plzeňský Prazdroj 12 točený 0,3l 25,-

Nealkoholické pivo BIRELL lahvový 0,33l 26,-
    

BÍLÁ VÍNA 
- dle nabídky

Muller Thurgau  0,25l 52,-

Veltlínské zelené 0,75l 158,-

Rulandské bílé  

Ryzlink rýnský  
    

ČERVENÁ VÍNA 

- dle nabídky  

Frankovka 0,25l 52,-

Vavřinecké 0,75l 158,-

Modrý portugal 0,75l 168,-
    

ROČNÍKOVÉ VÍNO 
dle nabídky 0,75l 397,-
    

FRANCOUZSKÁ BÍLÁ VÍNA 
dle nabídky 0,75l 299,-
    

FRANCOUZSKÁ ČERVENÁ VÍNA 

dle nabídky 0,75l 349,-
    

ŠUMIVÁ VÍNA   

Bohemia sekt demi 0,75l 190,-

Bohemia sekt brut 0,75l 190,-
    

APERITIVY   
 

Cinzano bianco 1dcl 49,-

Cinzano extra dry 1dcl 49,-

Cinzano rosso 1dcl 49,-

Campari bitter 1dcl 79,-
    

LIHOVINY   
 

Karlovarská becherovka 5cl 32,-

Slivovice R.Jelínek 5cl 69,-

Fernet Stock 5cl 29,-

Stalinovy slzy 5cl 35,-

Griotte 5cl 29,-

Boris Jelzin 5cl 25,-

Jägermeister 4cl 49,-

Scotch Whisky-Johnnie Walker 5cl 69,-

Scotch Whisky-Ballantines 5cl 69,-

Scotch Whisky-Grants 5cl 69,-

Irish Whiskey-Jameson 5cl 69,-

Tennessee Whiskey-Jack Daniel´s 5cl 69,-

Kentucky Bourbon Whiskey-Jim Beam 5cl 69,-

Martell V.S. 5cl 95,-

Beefeater Gin 5cl 49,-

Metaxa***** 5cl 69,-
    

ORIGINÁL lihoviny - ASIE  
 Changbaishan Renshenjiu - Ginsen 5cl 69,-
    

ORIGINÁL vína - ASIE   

Cliangcheng /červené víno suché/ 0,75l 299,-

China Plum Wine /švestkové víno/ 0,75l 299,-

  10cl 40,-
    



Mladistvím do 18-ti let alkoholické nápoje nepodáváme

Pracovníci restaurace ASIE 
Vám přejí dobrou chuť u jídel připravených 

kolektivem kuchařů pod vedením 
šéfkuchaře Miloslava JAČKA

   
 Za vedení podniku Vratislav Navrátil

Provozovatel: NAVRA s.r.o.

Účtujeme ve smluvních cenách 
Pokrmy byly vyrobeny podle zásad správné 

výrobní a hygienické praxe


