chute a farby
pre polahodenie.
niečo sladké
pre potešenie.
prísady pre
uspokojenie
duše. vône
pre nasýtenie
zmyslov. čaje,
silná káva.
dezerty a
horúce nápoje
inšpirované áziou

144

dezerty

niečo sladké, no pritom iné. tu je náš výber
dezertov inšpirovaných chuťou ázie

142 | banana katsu (v)

( 1, 3, 7, 8, 12 )

banán vyprážaný v panko strúhanke s kopčekom slanej
karamelovej zmrzliny a s karamelovou omáčkou

131 | white chocolate and ginger

cheesecake (v)

130 g

3.95 €

140 g

4.25 €

110 g

4.45 €

140 g

5.45 €

90 g

4.95 €

( 1, 5, 6, 7, 8 )

cheesecake z bielej čokolády so zázvorom.
podávaný s karamelovou omáčkou s chilli a zázvorom

146 | yuzu lemon tart (v)

( 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 )

yuzu citrónová tortička s malinovým
kompótom a mätovým lístkom

144 | chocolate layer cake (v)

( 1, 3, 6, 7, 8, 10 )

jemný čokoládový koláč s plnkou z lieskového
orechu a zmrzlinou z vanilkového lusku

145 | matcha raw cake

(vg) ( 6 )

matcha čaj, naklíčená pohánka, dužina a voda
z mladého thajského kokosového orecha, bio
agáve, bio panenský kokosový olej, kakaové
maslo, čerstvá limetková šťava, kešu

146

131

145

142
všetky dezerty obsahujú mlieko a výrobky z neho a môžu obsahovať stopy orechov.
všetky dezerty sú vhodné pre vegetariánov

zmrzlina

niečo osviežujúce pre uspokojenie zmyslov. tu je náš
výber zmrzlín a sorbetov pre vyčistenie mysle

140 | coconut reika (v)

( 3, 7, 8, 12 )

kokosová zmrzlina preliata marakujovou omáčkou
a posypaná kokosovými lupienkami

141 | vanilla ice cream (v)

( 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12 )

vanilková zmrzlina preliata wasabi
omáčkou z horkej čokolády

128 | salted caramel ice cream (v)

( 3, 5, 6, 7, 8, 11 )

karamelová zmrzlina preliata s karamelovou
chilli-zázvorovou omáčkou ochutená karamelovým
sezamom a štipkou soli

140

všetky zmrzliny a omáčky môžete medzi sebou kombinovať.

150 g

3.85 €

150 g

3.85 €

150 g

3.85 €

eurovea, pribinova 8, 811 09 bratislava
wagamama.sk

alergény
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		
8.
		

obilniny obsahujúce lepok
kôrovce a výrobky z nich
vajcia a výrobky z nich
ryby a výrobky z nich
arašidy a výrobky z nich
sójové zrná a výrobky z nich
mlieko a výrobky z neho vrátane
laktózy
orechy: mandle, lieskové, vlašské,
makadamové, pekanové,

		
		
9.
10.
11.
12.
		
13.
14.

queenslandské a para orechy,
kešu, pistácie
zeler a výrobky z neho
horčica a výrobky z nej
sezamové semená a výrobky z nich
oxid siričitý a siričitany
viac ako 10mg/kg alebo 10 mg/l
vlčí bôb a výrobky z neho
mäkkýše a výrobky z nich

gramáž mäsa je uvádzaná v surovom stave

upozornenie
naše jedlá sa pripravujú v prostredí, v ktorom sa vyskytujú aj alergénne látky,
preto vám nemôžeme na 100 % zaručiť, že sa v jedlách nevyskytnú stopy takýchto
potravín. sme veľmi dôslední pri odstraňovaní kostí a škrupín, preto je malá šanca,
že na nejaké narazíte
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