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PROMOCIÓ!! 22 GENER 2021 
SI VENS A BUSCAR EL MENJAR, DE REGAL:  

  

Entrants : Pa xinès / Maki fregit / Pa de Gambes / Wan-Tun Fregit . 
 

* Cervesa d’importació : 2 Ampolles de Cervesa ( Tsingtao o Saigon o Singha ).   

 

AMB LA SEVA COMANDA: 

10 – 15€  : 1 Entrant       

15 – 35€  : 2 Entrants  / Kuotíe ( Crestes fregides - 4u ). 

35 – 55€  : 2 Entrants  / Gyoza de pollastre / Mini broqueta de pollastre ( 4u ). 

55 – 75€  : 3 Entrants  / Gyoza de pollastre / Mini broqueta de pollastre ( 6u ). 

75 – 95€  : 4 Entrants  /  Gyoza de pollastre / Cervesa d’importació  *       

 

 

GRATIS AMB LA SEVA COMANDA    

 ( Vàlid fins l’ 28 de Febrer ) 
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PROMOCIÓ!! 22 GENER 2021  SI VENS A BUSCAR EL TEU MENJAR,  DE REGAL: 
Cervesa d’importació   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                         

                                                         

 

 

 

 

 
 

           Wan-Tán Frito / 炸云吞                    Kuotíe Frito / 炸饺子                                 Gyoza de pollo                                   Mini brocheta de pollo Tandoori 

              

 

 
 

TSINGTAO  

(China) 
 

La cervesa xina Tsingtao es va fundar a 
principis del segle XX a Qingdao, la 
ciutat portuària de la província de 

Shandong. Aquesta, té la seva pròpia 
Oktoverfest, com a Munich. Tradicionalment 
elabora les seves cerveses d’acord amb la 
Llei de puresa alemanya del 1516, és a dir, 

només amb aigua, civada i llúpol. Ara ja no 
és el cas, el que no vol dir que no hagi que 
prestar-li atenció. La seva varietat més 
extensa i la que es va trobar a Espanya, és 

una pale lager de 4,7% de graduació 
alcohòlica que es lleugera i equilibrada. No 
et sorprendrà pel seu caràcter, però si per 

lo bé que senta gracies a la seva qualitat 
dels seus ingredients, començant per 
l’aigua, que ve del manantial de Laoshan, 
una zona de muntanya, famosa en el país 

per la seva puresa. 
 

SINGHA 
(Tailandia) 
                                                                                

És la pale 
lager 

tailandesa més 

popular. De 
baixa 

fermentació. 
Una mica 

amarga i inclús 
una mica més 

dolça, amb 
presencia 

d’aromes i 
sabors a blat. 
És ideal per a 

combinar amb 
un pad thai i 

domar el 
picant. 

 

SAIGON 

(Vietnam)  

Saigon és una 

autèntica 
cervesa 

vietnamita, 

elaborada de 
manera 

tradicional i 
primordialme

nt amb arròs 
però amb un 
toc a civada, 
es recomana 

servir-la bé 
per a què 

t’arrivi tot el 

gust d’Orient. 
 

  
 

 

Es tracte d’un tipus de Dim Sum, 
coneguts per ser els “raviolis” o crestes 
tradicionals xineses (jiaozi 饺子 ) són 

molt famoses per tot Asia. Estan 

fregides amb carn i verdura a dins. 
 

Les gyozes són una espècie de “dumpling” típic de 
la cuina asiàtica, són conegudes també com jiaozi 
(Xina), gyöza (Japó) o mandu (Corea). Farcides de 

pollastre, pastanagas i ceba tendra. Estan cuinades 
al vapor i després a la planxa obtenint una recepta 
sana. 
 

El pollastre tandoori, és un plat que data de l’època 

del imperi mongol, al sud est d’Àsia i que és molt 
popular a l apart est d’aquest continent. Aquest, 
consisteix en marinar el pollastre en iogurt i amanir-lo 

amb una barreja d’espècies denominades tandoori 
masala. 
 

És un apreitiu lleuger de Xina. Es basa en 
una massa fina molt lleugera amb, 
generlament, carn de por picat a dins. Es 

fregeixen i queden cruixents, se serveixen 
amb salsa agredolça. 
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