Cais do Sodré

não se acanhe...

부끄러워하지 마라

SOI Loco
5.50
crumble, fruta exótica, gelado de meloa e côco
e ganache de toblerone
Lemon Grass Brulée
crème brûlée com biscoito de goiaba
e especiarias indianas

5.50

Pannacotta Cheesecake
bolacha integral, sésamo, côco e maracujá

5.50

Gelado Yuzu
sorvete de yuzu com crumble de goji

3.00

Gelado Morango Manjericão
3.00
sorvete de morango e manjericão com crumble de goji
Gelado Hortelã Ananás
3.00
sorvete de ananás, hortelã e caju com crumble de goji
Gelado Maracujá Lichia
3.00
sorvete de maracujá e lichia com crumble de goji

www.soi.pt

uma sobremesa não o vai matar

Matcha Brownie
5.50
Brownie, crumble de frutos secos, creme de matcha
e sorvete de ananás, hortelã e caju

Comidas

o princípio
da viagem
旅行の原則

Temos opções vegetarianas :)
Alergias alimentares? Fale connosco, obrigado.
Spicy Edamame
4.50
feijão de soja na vagem, flocos de chilli coreano

com o fogo não se brinca

Spring Rolls Tailandeses
5.00
rolos recheados com vegetais e molho de chilli doce

火で遊んではいけない

grill

Guoi Cuan Vietnamita
7.50
massa de arroz com camarão, salada ibérica, manga,
doce de tamarindo, amendoim e sake
Guoi Cuan de Salmão
7.50
massa de arroz com salmão curado, salada ibérica,
manga e duo de maioneses
Money Bags
6.50
trouxas de massa crepe recheadas com cogumelos
chineses, caju, gengibre, tamarindo e hortelã

para partilhar

Tacos Bhuna Ghost
8.50
Tacos de milho com caril de borrego, iogurte e hortelã

Espetada de Frango Teriaky
pernas de frango em molho de teriyaki

6.50

Espetada de Porco Satay
secretos de porco marinado em caril vermelho
e com molho satay

7.00

Espetada de Atum Sweet chilli
lombo de atum em molho de chilli doce
servido com kimchi

9.50

Porco Pok Pok
8.00
barriga de porco com creme de goiabada e lima

Tártaro da Vazia
12.00
tártaro com wasabi e pimenta verde acompanhado
de chips de banana pão
Korean Chicken Wings
7.50
asas de frango fritas e salteadas em molho coreano

a todo o vapooooor!
蒸汽

Bao de Camarão
tempura de camarão com molho satay

8.00

Bao de Pato
8.00
pato caramelizado, cebola frita, hortelã e romã

saladas

Som Tum
salada de papaia verde, tomate cherry,
amendoim e sumo de lima

frescura asiática

7.50
Bao de Porco
barriga de porco com pepino, manga, alho frito
e molho hoisin

กัดใหม่

gwa bao

Ceviche de Camarão
9.50
camarão marinado em sumo de lima e leite de côco
com salada e papaia verde
7.50

Bao de Atum
lombo de atum grelhado com maionese
de chilli fumado

9.00

Salada de Noodles Vietnamita
8.00
massa de arroz, fruta exótica, creme de abacate
e côco fresco com molho de sésamo

saltear as emoções...
กวนอารมณ์ของคุณ

feitos um para o outro...
做一場比賽

4.50

Legumes Salteados
salteado de courgette, chalota e abóbora,
envoltos em molho de iogurte e caril madra

4.50

Arroz Gohan
3.00
arroz jasmim com sementes de sésamo e cebolinho
Arroz Nori
arroz jasmim com pó de nori

acompanhamentos

Arroz Frito de Legumes
arroz salteado no wok com legumes e caju
com molho de ostra e mel

Pad Thai de Vegetais
11.00
massa de arroz com ovo, tofu, tamarindo,
rebentos de soja, coentros e amendoins com vegetais
Pad Thai de Frango
12.50
massa de arroz com ovo, tofu, tamarindo,
rebentos de soja, coentros e amendoins com frango
14.00
Pad Thai de Camarão
massa de arroz com ovo, tofu, tamarindo,
rebentos de soja, coentros e amendoins com camarão
18.00
Udon de Caranguejo
carne de caranguejo salteada com massa udon,
cogumelos shiitake e molho coreano

3.50

entre o céu e o inferno!

aqueça a alma

อบอุ่นจิตวิญญาณของคุณ

Laksa
14.00
Sopa da Malásia, noodles frescos, camarão
e mexilhão

Iva incluido à taxa legal em vigor.
Livro de reclamações disponível.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,
pode ser cobrado se não solicitado pelo cliente e por este inutilizado.

Green Thai Curry
15.00
caril verde, nacos de peixe do dia, shiitake bio,
courgette, milho baby e leite de côco
15.50
Devil Curry
caril vermelho, novilho, courgette, tomate cherry
e leite de côco

caril

Tom Kha Gai
12.00
frango, leite de côco, galanga e noodles fritos

Matssam Borrego
14.00
caril matssam, perna de borrego assada com sementes
de romã, legumes grelhados e leite de côco

sopas asiáticas

Tom Yum Goong
12.00
caldo aromático de mariscos, camarão e mexilhão,
citronela, galanga e coentros

지옥과 낙원 사이

Jungle Curry
caril jungle, cogumelos shiitake, milho baby,
framboesa desidratada e leite de côco

12.00

wok

Arroz Frito do Mar
12.00
arroz salteado no wok com vegetais e marisco,
molho de ostra e sake

Kimchi
3.50
pickles de couve chinesa com chili fermentado

