www.AsianWok.ae
Fujairah City Centre
FC09, Food Court, Besides MacDonalds
Fujairah, UAE

FOLLOW US ON:

SOUPS/
NOODLE SOUPS

STARTERS
SPRING ROLLS

22.00

ونتونس مقلي
Crispy spring rolls filled with spring vegetables
and proteins with sweet chili dipping sauce.

Hot and Sour Soup

30.00

21.00

حساء ساخن وحامض

25.00

Shitake, tofu, bamboo shoots and egg in a
spicy hot and sour broth.

Tom Yum Soup
20.00

ونتونس مقلي
Crispy wontons with sweet chilli dipping sauce.

24.00
26.00

وونتونسمقرمشةمع صلصة تغميس من الفلفل الحلو

25.00

حساء توم يم
Spicy Thai-style broth with tomatoes,
lemongrass, galangal and coriander.

بوت ستيكرز
Pan-fried Peking-style dumplings.

25.00

30.00

21.00

حساء وونتون
24.00

28.00

 وعشبة،حساء حارعلىالطريقةالتايالنديةمعالطماطم
الليمون والخلونجالوالكزبرة

Wonton Soup
Pot Stickers

25.00

 التوفو و براعم الخيزران والبيض في حساء حار،شيتاكي
وحامض

وونتونسمقرمشةمع صلصة تغميس من الفلفل الحلو

FRIED WONTONS

23.00

A clear broth with steamed wontons, water
chestnut and vegetables.

23.00
25.00

حساء واضح مع وونتون معد على البخار وكستناء الماء
والخضروات

28.00

زالبيا مشوية على المقالة بطريقة بيكنج

Sweet Corn Soup

21.00

حساء الذرة الحلوة
Creamy sweet corn soup with egg.

23.00
25.00

حساء ذرة حلوة قشدية مع البيض

Shu Mai

25.00

شو ماي
Cantonese style dumpling, Chicken basil,
Prawn cilantro.

 روبيانمع،  دجاج مع الريحان، زالبية على الطريقة الكانتونية
الكزبرة المطحونة

28.00

Laksa Noodle Soup
حساء نودلز الكسا
Malaysian-style coconut curry noodle soup.

32.00
36.00
38.00

حساء نودلز بالطريقة الماليزية مع كاري جوزة الهند

Ramen Noodle Soup
حساء نودلز رامين
Japanese Miso flavoured soup with noodles and
Asian vegetables.

حساء مع صلصة ميسو اليابانية المنكه مع النودلز
والخضروات االسيوية

32.00
36.00
38.00

www.AsianWok.ae
Fortune Tower,
Cluster – C, Jumeirah,
Lake Towers, Dubai, UAE
04 566 7515

FOLLOW US ON:

RICE & NOODLES
Egg Fried Rice
ارز مقلي
Rice, onion, carrot, capsicum and
pickled olive leaves.

ارز و بصل وجزر وفلفل حلو ومخلل اوراق الزيتون

Asian Wok Special Fried Rice
نودلز أودون مع الفلفالألسود من
اسيا ووك

25.00

STEP 1

STEP 2

STEP 3

TOP UP

28.00

 اختر ما يالئمك من-1
االطعمة

 اختر الصلصة التي-2

 اختر ما يالئمك من-3
االطعمة

 ارز، ارز مطهو علي البخار
مقلي

34.00
30.00

36.00
32.00

Korean style Kimchi fried rice served
with fried egg.

أرز مقلي على طريقة الكيمتشي يقدم مع البيض المقلي

Choose
Your Sauce

Choose
Your Carbs

Soup or
Spring Rolls

تروق لك من اسيا ووك

المحتوية على الكربوهيدرات

 نودلز مقلية،مع البيض
بالتحريك

STEP 1

Egg Noodles

المحتوية على البروتين
Brown Rice

المحتوية على البروتين
Udon Noodles
المحتوية على البروتين

المحتوية على البروتين

30.00
34.00
36.00
34.00

STEP 2

نودلز طرية مقلية بالتحريك
Classic Stir Fried noodles along with vegetables.

نودلز تقليدية طرية مقلية بالتحريك مع الخضروات

25.00

Black Bean

Black Pepper
الفلفل االسود

Sichuan Sauce

Sweet & Sour

Malaysian - Style

Kung Pao

نودلز االرز السميك التايالندي
Thick Rice Noodles tossed in a spicy tamarind
sauce along with bean sprouts and topped with
crushed peanuts.

26.00

الكاري الماليزي

كونغ باو

30.00
Thai Red / Green

Thai Style Noodles

صلصة سيتشوان

حلو و حامض

28.00
36.00

Cantonese Style Spring Onion & Ginger

 حمراء/ خضروات تايلندية خضراء

بصل اخضر وزنجبيل على الطريقة الكانتونية

32.00
38.00
36.00

STEP 3

Pick Your Protein

نودلز سميك من األرزفيصلصةالتمرالهنديالحارة
معبراعمالفاصوليا وتقدممعالفواللسودانيالمسحوق

28.00

نودلز أودون مع الفلفالألسود من
اسيا ووك
Stir fry udon noodles with vegetables and
black pepper sauce.

نودلزأودون مقلي بالتحريك مع الخضروات وصلصة الفلفل
االسود
ADD AED 6.00 FOR TOFU

 اختر ما يالئمك من االطعمة-3

35.00
32.00

Fresh Udon Noodles

 اختر الصلصة التي-2

Pick Your Asian Wok Sauce

فاصولياسوداء

Fresh Shanghai Noodles

 اختر ما يالئمك من االطعمة-1

Choose your Base

Jasmine Rice

نودلزأودون مقلي بالتحريك مع الخضروات وصلصة الفلفل
االسود

ارز كيمتشي المقلي

Choose
Your Base
المحتوية على البروتين

30.00

Indonesian-style fried rice with vegetables and
topped with fried egg.

Kimchi Fried Rice

ASIAN WOK BOX

37.00
35.00

32.00
34.00
38.00
36.00

TOP UP
ADD AED 8/-

 ارز مقلي، ارز مطهو علي البخار
Soup of The Day Or Spring Rolls (veg)

ADD AED 12/- Soup of The Day Or Spring Rolls +
Soft Drink (Small) / Water

