
Edamame      (vg)                          95,-    
s maldon solí  
chilli                         

Shoyuzuke okurka   (vg)              95,- 

Krevety & bao bun                 185,-

 

PŘEDKRM 食物分配 

@teplakacka @teplakacka

BENTO 弁当

 

 

 

NOVINKA

JIANG BING  /煎�
Aromatická kachna                240,-

 
Bůček pěti vůní                      250,-

  
 

čínská placka, trhané kachní, hoisin 
omáčka,jarní cibulka, okurka   

Naše kimchi  (vg)                          95,- 

Pak choy                                98,-        
  

Masové (6ks) s černým octem 

Kachní s čínskou pažitkou                250,-    
Hovězí s koriandrem                        230,-     
Shumai - vepřové s krevetou            250,-
Gyoza mix -vepřové s hovězím          230,-

   

Vepřové s lanýžovým octem             240,-   
Vepřové s limetkovým listem           240,-
Kuře kimchi, korejská omáčka         230,-
Kuře s arašídy, arašídová omáčka    230,-
Kuře tom yum                                 240,-
Krevety, čínská pažitka, chilli olej     260,-

 

Kachní poke don                 265,-
trhané kachní, rýže, hoisin omáčka, 
chilli okurka, kimpira, takuwan, č.zelí,
edamame, jarní cibulka, sezam, chips

 

Bůček poke don                  270,-

 

Kushiyaki  bento maso
yuzu kachna, teriyaki steak,
kuře karaage,

 

                     kreveta ebi, takoyaki, 
tempura, shumai-vepřo kreveta, 
edamame, rýže, tsukemono
                                       650,- 

RÝŽE   飯

www.teplakacka.cz

DIM SUM V PÁŘE 點心 

Shiitake s kombu a lanýž                 230,-    
Tom yum s červenou čočkou                  220,-
Zelenina, tofu, arašídy                     220,-   
Květák, miso, lískové ořechy            220,-
   

Zeleninové (6ks)  (vg) s černým octem

 

Hovězí s citr. tráva, chilli omáčka     230,-    
Kachni s hoisin omáčkou                 250,-    
Krabí se sweet chilli                         210,-     

   

SMAŽENÉ DIM SUM  

RAMEN  ラーメン  

DIM SUM SPECIAL

CELÁ KACHNA       4-6 osob                                     1650,-

1/2 KACHNY          2-4 osoby                                     930,-

14 čínských placek, okurka, jarní cibulka, hoisin omáčka

10 čínských placek, okurka, jarní cibulka, hoisin omáčka

   Ochutnejte toho více,
   kombinujte předkrmy s 
dim sum a společně sdílejte!  

   

Kuřecí karaage                      150,-
  

 

 

DEZERT 沙漠 
Čokoládové wonton    5ks     130,

To�ee banana                      120,-)     

   

knedlíčky & mangová omáčka 

Bao bun s vanilkou     1ks        110,-        

banán v tempuře, miso karamel

 kokosovým krémem

křupavý bůček, rýže, hoisin omáčka, 
chilli okurka, kimpira, takuwan, č,zelí,
edamame, koriandr, arašídy, chilli, chipsChips & dips  (v)                           98,-

 

krevetové krekry s japonským yum
yum dipem

shishimi togarashi, yuzu mayo 

Takoyaki -chobotničky           170,-

česnek, sojové glazé

kombu, katsobushi, zázvor 

sriracha, koriandr  

s domácí takoyaki omáčkou, nori
katsobushi, jarní cibulka 

Kachní wonton                      110,-  
kachní vývar, kachní knedlíčky 2 ks, 
koriandr, smažená cibulka, chilli

NAŠE KACHNA  古法香�

 

Shanghajské wontony           240,-
vepřové / beyond meat knedlíčky, salát
arašidová omáčka, chilli, koriandr

Sečuánské wontony              240,-             

Dan dan                                250,- 

Chilli omáčka                        240,-

vepřové / beyond meat knedlíčky, salát
sečuánská omáčka, chilli, jarní cibulka

hovězí / beyond meat knedlíčky, salát
sezamová omáčka, jalapenos, koriandr

vepřové / beyond meat knedlíčky, salát
arašidová omáčka, chilli, koriandr

čínská placka, bůček, hoisin 
omáčka,jarní cibulka, okurka, koriandr, 
chilli, arašídy   

čínská placka, sojové plátky , hoisin 
omáčka,jarní cibulka, okurka, koriandr, 
chilli, arašídy 

Veganská kachna                   230,-

 
 

 Náš kachní ramen                  260,-
kachní vývar, pšeničné nudle, marinované
vejce,kachní maso, koriandr, jarní cibulka, 
nori, chilli  
Sečuán ramen                           260,-

 

Kimchi ramen      m/v                    250,-

   
 

  
Tantanmen          m/v                       255,-

  

                 

 

krémový vepřový vývar, nudle, marinované 
vejce, bůček, koriandr, sečuán omáčka, jarní 
cibulka, chilli, nori, sezam

kimchi vývar, nudle, marinované vejce, pak choy
3 maso/ vege gyoza knedlíčeky, tofu/bůček, 
koriandr, nori, kimchi, sezam

krémový kuřecí/ zeleninový vývar, nudle, vejce
sezamová omáčka, vepř./beyond meat, pak 
choy, jarní cibulka, nori, chilli olej

Korejské kuře                     250,-                     

Sweet chilli kuře /tofu         245,-     

rýže, kimchi, edamame, okurka, vejce,
korejská omáčka,křupavé kuře, koriandr,
chilli, chips 

rýže,edamame, okurka, takuwan, 
ananas,sweet chilli sauce,křupavé kuře/tofu,
koriandr, sezamový chips 

 

 

Wonton ramen         275,-/265,-
kuřecí vývar, dashi, nudle,vepřové nebo
krevetové knedlíčky ( 5 ks), pak choy, koriandr, 
jarní cibulka, sezam, chilli olej 

  

 

Wonton ramen     m/v     245,-
zeleninový vývar, dashi, nudle, pak choy
beyond meat knedlíčky, koriandr, 
jarní cibulka, sezam, chilli olej 



KOMBO 

kachní vývar s kachním wonton knedlíčkem

 

 

6 ks dim sum mix 
trhaná kachna
křupavý bůček
6 x čínská placka
kimchi rýže

KAČKA, BŮČEK, KNEDLÍČEK 

jarní cibulka, sezam-chilli okurka, kimpira, koriandr, arašídy, 
chilli, hoisin omáčka, sriracha

       DIM SUM PÁRTY (22 ks) 

 kachní s čínskou pažitkou 
hovězí s koriandrem
vepřové s limetkovým listem
kuře pad thai
kuře kimchi
shumai- vepřové s krevetou
shanghajské vepřové
sečuánské vepřové
hovězí s citronovou trávou
kuře tom yum

             

edamame s wasabi
shiitake
křupavý bůček
květák, miso, lískový oříšek
zeleninové s arašídy
shumai- černá rýže, hruška
shanghajské beyond meat
sečuánské beyond meat
zeleninové smažené
červená čočoa tom yum

              edamame, naše kimchi, shoyuzuke

Naše omáčky: černý ocet, hoisin omáčka, sriracha, arašídová omáčka

čokoládové wontony s mangovou omáčkou

SAKÉ  WAGAZE 13 %

MASO PÁRTY VEGGIE PÁRTY

    suché, rýže Koji (Francie, Japonsko)
    0,15                                                  175,-                                       
    0,75                                                 680,-                            
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              950,-

           1050.-



    
 

    Lesní směs s thajskou bazalkou 65,-/90,-

  

NEALKO  檸檬水

  

 
 

  

PANÁKYBÍLÉ VÍNO

Cuvéé original 

  

Lemongrass gin fizz         175,-  
roku gin, sirup  citronové trávy, 
limetková štáva, soda

 

Midori gin & tonic            185,-
Roku Gin, melounový likér Midori. 
tonik, sušená limeta

Shikoku mule                   195,-

  

Haku vodka, citron, domácí 
fermentovaná zázvorová limonáda,
sušený zázvor, limeta

Gejsha bitch                     175,- 
Haku vodka, soda, limetová štáva

Kyoto sour                      190,-  

  

Sake, agave nectar citronový štáva,
 tabasco

  
  

 

 KOKTEJLY  雞尾酒 

Toki grean tea high ball   205,-
Toki whisky, cordial ze zeleného čaje 
genmaicha, soda, sušená hruška

 PIVO  啤酒
 

                  40,-/ 55,- točené
 

   

Albrecht  12
točené, Ležák 

  

Albrecht Zero ALE nealko
točené

            62,-

Asahi
japonské pivo  

          90,-

Riesling Weingut Braun
 

          45,-/ 65,-

    Zázvorová (naše fermentace)     65,-/90,-

  
  

    Matcha limonáda                       65,-/90,-   

     Vietnamský ledový čaj (0,5l)                80,-

    Perlivá voda (0,5l)                            30,-

    Neperlivá filtrovaná voda (0,5l)         30,-

    Domácí kombucha      (0,33l)             90,-

    Pomerančový džus  (0,2l)                  50,-

Albrecht  10

 

 
Cappuccino                                       80,-

 Flat white                                         80,-

 Ca�e latté                                        80,-                  

  Espresso / lungo                                55,-

    Koriandrová s pomerančem       65,-/90,-

 

  ČERVENÉ VÍNO

La Tore Primitivo
suché, 2019 Feudi Salann Tini, Itálie
0,15                                                  105,-                                       
0,75                                                 430,-

Merlot
suché, 2020 Farnese Vini, Sicíle
0,15                                                   95,-                                       
0,75                                                 420,-                            

 

 

  RŮŽOVÉ VÍNO   

Cuvéé rose Classic
 polosuché, 2019 František Mádl
 0,15                                                    85,-                                       
 0,75                                                  350,-                          

 
  

  ŠUMIVÉ VÍNO

Sempre prosecco brut 
Suché, Treviso DOC
0,15                                                   96,-                               
0,75                                                  395,-

Riesling, extra brut sekt
naturální, Von Winning
                                      
0,75                                                 635,-                           

 

  SAKÉ    清酒

   Yuzu 13% 
   suché, citrusové
   0,15
   0,75                                                 690,-

  (Francie, Japonsko)
                                                         175,-  

   Wagaze 13%
    suché, rýže Koji (Francie, Japonsko)
    0,15                                                  175,-                                       
    0,75                                                 680,-                            

 

naturální, 2019,Krásná hora Ondřej Dubas
0,15                                                   95,-                                       
0,75                                                 380,-                            

Nigori 12%  (Francie, Japonsko)
polosladké, nefiltrované, jemné 
0,15
0,75                                                  680,-

   Gokai Namé Saké                  360,-

   Sho Chiku Ba                        200,-

 

 
Roku gin                           135,-

 

Haku vodka                      145,-
 

 

     (Japan)

Nikka whisky  (Japan)         230,-

Káva    咖啡

 

 Čaj z čerstvé máty / zázvoru              80,-

 
Genmaicha                                       110,-

 
Horké saké                                      200,-

 
Jasmínový zelený čaj                          90,-                               

Horké nápoje 熱飲   

Sirupy na naše limonády si 
vyrábíme sami. Ochutnejte
naší koriandrovou.

   

Kiyomi Coco Highball       185,-     

Sapporo                          195,- 
Haku vodka, třtinový cukr, máta, 
citronová štáva, kokosový sirup,
soda 

Mimosa                              120,-

  

Prosecco Sempre, pomerančová 
štáva

                                 

           

  NEALKO COCKTAIL    

VÍNO 檸檬水

Tres Alegres Tequila          110,- 

Eminente Rum  3y (Kuba)  125,-

Baron Hildprant, malina    110,- 

Sho Chiku Bai Saké            120,- 

 Švestkové víno Shoyu        120,-

Yuzu margarita                185,- 
Tequila Tres allegres, yuzu sirup, 
citronová tráva

Eminente rum, limetka, kokosový 
sirup, perlivá voda 

Yuzu Fuji                         160,- 
Borrago gin 0%, Tonic, yuzu sirup 

     (Japan)

 

suché, 2020 Pfalz
0,15                                                   89,-                                                                                        
1 l                                                    590,-                                                                           

0,25l  / 0,5l

Costa Rica,pražírna Alegre                                

 suché, maliny (Japonsko)

 suché, hruška, banán (Japonsko)

Tokyo gin fizz                   185,-
Roku Gin, nakládaný zázvorový sirup
citronová štáva, soda, sušený zázvor

soda, třtinový cukr, máta, 
citronová štáva, kokosový sirup,
 

Sapporo                          140,-

     

Lorem ipsum


