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Tonkot su
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Shio Ginger

Shoyu

Ramen świetny dla początkującego smakosza, esencjonalny wywar
drobiowo-wieprzowy z wyczuwalną imbirową nutą, delikatnie morski,
tare to mieszanka 3 rodzajów soli. Menma, beni shōga, czerwona cebulka,
chashu wieprzowe i kurczak sous vide, jajko 7-minutowe, do tego
przyjemny gęsi tłuszcz oraz skórka z cytryny odświeżające miskę.

Shoyu to klasyczny ramen, w którym tare jest na bazie sosów sojowych.
Głęboki smak bulionu drobiowo-wieprzowego i tare, wyraźnie wyczuwalny smak
morski, który zawdzięcza niboshi i nori. Szpinak, menma, nitamago, dymka,
abura, narutomaki, chashu wieprzowe, mix grzybów (shitake i mun).
Olej z jalapeno i szczypta pieprzu syczuańskiego podkreślają smak ramenu.

Wciąż niekwestionowany król japońskich ramenów, choć jego gwiazda powoli
gaśnie na rzecz swojego drobiowego brata. Przyjemnie oblepiający usta bulion
wieprzowy. Shoyu tare z białego sosu sojowego. Wyraźnie aromatyczny,
dzięki dodaniu świeżego czosnku i oleju mayu. Menma, dymka, nitamago,
mix grzybów (shitake i mun), nori, chips z czosnku i pora.

Freak Ramen
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Vege Paitan

Spicy Miso
Miso tare to kombinacja trzech past miso, bulion drobiowo–wieprzowy
z wyraźnym aromatem krewetkowym. Gęsty, wyraźnie pikantny.
Toppingi to krewetki w tempurze, kurczak sous vide, mix kiełków (burak, jarmuż,
słonecznik ), kiełki fasoli mung, kukurydza , jajko 7-minutowe, pasta z jalapeno,
nitki i olej chili.

dodatki

słownik ramenu

Wzbogac swój ramen i dobierz ekstra dodatki
jajko				
jajko marynowane				
dodatkowa porcja bulionu		
dodatkowa porcja makaronu

Kremowy, wegański ramen romansujący z Tonkotsu, wyraźnie wyczuwalne nuty
czosnku i grzybów. Tare to połączenie sosów sojowych i shitake. Dodatki to ragu
sojowe, czerwona cebula, dymka, chipsy z batatów, mix kiełków (burak, jarmuż,
słonecznik ), mix grzybów (shitake i mun) i rzodkiew arbuzowa. Oliwa truflowa nada
całości trochę krągłości, a czosnek i pieprz syczuański delikatnego, azjatyckiego kopa.
Wegetarianom polecamy dobrać jajko 7-minutowe lub nitamago !
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kurczak sous vide				
schab sous vide				
boczek chashu				
krewetki (2 szt.)				
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makaron - podstawa ramenu, nazywany jest też makaronem alkalicznym, z uwagi na pH
(odczyn zasadowy). W jego skład wchodzi mąka, woda, kansui (alkaliczna „woda” odpowiadająca właśnie za zasadowość). Makaron jest bardziej elastyczny i szybciej się gotuje.
bulion - baza ramenu, serwowany bardzo gorący
tare - dusza bulionu, jeden z filarów ramenu. Nadaje ona słoność i smak. Wyróżniamy
3 podstawowe rodzaje: shio – sól, shoyu – sos sojowy oraz miso.
menma - marynowany bambus
mayu - czarny olej z palonego czosnku
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Zapytaj obsługi jaki dzisiaj mamy Freak Ramen.

chashu - boczek, w Izakaya robimy go metodą sous vide – czyli gotowany w próżni i niskiej
temperaturze.
niboshi - suszone sardynki, niezwykle popularne w Japonii.
nori - prasowane algi morskie, prażone, najczęściej spotykane w sushi i ramenie
nitamago - marynowane, gotowane jajko, przeważnie połmiękkie
abura - dosłownie tłusz, długo gotowane tłuste części wieprzowiny, konsystencja przypomina żel
pieprz syczuanski - popularna azjatycka przyprawa, ma ostry smak z lekko cytrusową nutą
narutomaki - to rodzaj kamaboko, rybnego ciasteczka
beni shoga - to rodzaj tsukemono, wykonana jest cienkich pasków marynowanego imbiru

ALKOHOLE

STARTERY
Goma wakame

		

10

Kimchi 				

10

PIWO i cos mocniejszego

Sałatka z trawy morskiej

Piwo rzemieślnicze

Tradycyjna, pikantna koreańska sałatka

		

Piwo japońskie
Prosecco
Wino śliwkowe Choya
Wódka
Sake zapytaj o rodzaj
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5 szt.

Domowe azjatyckie pierożki – mięsne lub vege

Tempura krewetkowa

do wyboru: sos sweet chili lub kimchi mayo		

5 szt.
8 szt.

Tebasaki 			

3 szt.

30
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Soczyste skrzydełka z kurczaka
do wyboru: klasyczne, w sosie sweet chili lub ginger-pepper

napoje

0, 33 l
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100 ml
150 ml
40 ml
50 ml

SPECJAŁY IZAKAYA
Iza & Kaya 		

CIEPŁE / ZIMNE

15

Wino musujące / Choya silver / limonka / liść kafiru

Herbata zapytaj o rodzaj 		

10

Ramune zapytaj o smak

0,2 l

12

Lemoniada sezonowa

0,5 l

12

Kombucha zapytaj o smak

0,5 l

15

Coca, Fanta, Sprite

0,25 l

6

Soczek zapytaj o smak

0,25 l

6

0,33

6

Woda gaz / ng

Orange Gin Spritz		

24

Wino musujące / Gin / Aperitivo / rozmaryn / cytryna

Hugo San		

19

Wino musujące z nutą cytrusów, białych owoców i czarnego bzu

Aso San		

19

Wino musujące z dodatkiem gorzkiej pomarańczy
i mieszanki ziół

Oznacz nas!
@izakaya_ramen_bar na swojej relacji na instagramie,
a my wylosujemy raz w tygodniu osobę, która zgarnia
od nas FREE ramen!

ege poniedziałek

W każdy poniedziałek, na każdą
Vege pozycję z menu -20%
Obserwuj nas :-)
Wszystkie aktualności znajdziecie na naszych social mediach
facebook.com/izakayaramenbar
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zapytaj o rodzaj

COS NA CIEPŁO
Gyoza

0, 5 l

@izakaya_ramen_bar

Jedzcie i Siorbcie, itadakimasu!
Lubis z sushi? Odwiedź nas !
Kiełczów, ul. Agrestowa 20 G | Wrocław, ul. Wita Stwosza 3

Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
Dania mogą zawierać alergeny pokarmowe

