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Csirke 690.- 
Sertésszűz 840.- 

Kacsa 840.- 
Lazac 1.140.- 

Tintahal 990.- 
Garnéla 1.240.- 

Tenger gyümölcsei 990.- 

Koriander 240.- 
Shiitake gomba 290.- 

Kesudió/Ananász 390.- 
Pirított szezám/Tojás 190.- 
Mogyoró/Kukorica 190.- 
Babcsíra/Cukkini 240.- 

Extra alap Zöldség 390.- 
 
 

Fokhagymás Garnéla (páncéllal) 5/10/15db 1.590.-/2.890.-/3.990.- 
Nyári tekercs (lazac/garnéla/vega)/2db 690.- 

Bundázott Garnéla 5/10/15db 1.790.-/3.090.-/4.190.- 
BAO (kacsa/csirke-garnéla/vega ))/4db 890.- 

Keleties Sertésszűz csónakburgonyával, szójás párolt káposztával (~15dkg/~30dkg)  2.790.-/3.790.- 
Kacsanyársak thai rizzsel, zöldségekkel és választható öntettel: teriyaki/csípős chili/édes chili 

gyömbér/fokhagyma/vörös curry (~3dkg/nyárs) 3db/5db/7db 1.990.-/2.790.-/3.390.- 
Garnéla nyárs páncéljában grillezve, friss salátaágyon, pikáns szósszal 3db/5db/7db 2.190.-/2.990.-/3.790.- 

Harcsa GYROS friss salátával, öntettel és légkeverésben sült csónakburgonyával  
(opcionálisan kérhető csirkemellből is) (~15dkg/~30dkg)  2.490.-/3.490.- 

Bárka Haltál 1 személyre grillezett zöldségekkel, édes chilivel (vörös tonhal-, lazacsteak és garnéla) 5.490.- 
+extra kalmárkarikák 6.490.-/ +extra kalmárkarikák és baby polip 7.490.- 

Roston lazacfilé szeletek fokhagymás olajon pirítva, thai fekete rizzsel, roppanós zöldségekkel 3.990.- 
Tenger gyümölcsei tál bulgurral, választható mártogatóssal 1/2 személyre  

(szent Jakab kagyló, kalmárkarikák, garnélarák, baby polip, humboldt tintahal csáprészek) 5.990.-/10.990.- 
Vörös Tonhal steak aszalt paradicsomos bulgursalátával 5.990.- 

Sárga Currys Csirke ananásszal (vagy cukkinivel), barna rizzsel 2.390.- 
 
 

 

 

 

  

Thai Kukoricaleves (alaplé, fokhagyma, szója, kukorica, hagyma, csurgatott tojás)  
Bárka PHO (alaplé, gyömbér, halszósz, koriander, rizstészta, friss zöldségek) 

Bárka Ramen (alaplé, fokhagyma, gyömbér, szója, rizstészta, főtt tojás, shiitake) - 
Bárka TomKa (alaplé, zöldségek, kókusztej, tejszín, üvegtészta, csípős chili, citrom/lime) 

 
 

 

Lazac 890.- / Kacsa 690.-/ Csirke 490.-/ Marha 690.-  
Garnéla 990.-/ Tenger gyümölcsei 790.- / Sertés 690.- 

 

           +üvegtészta v. rizstészta 240.-/ +főtt tojás 140.- / +shiitake 240.- 
+édes chili 140.-/ +csípős chili szósz 140.-/ +répa, hagyma 140.-/ +koriander 190.-  

+udon tészta 240.-/ +babcsíra 190.-/ +reszelt fokhagyma v. gyömbér 140.- 
 
 

 
 (tojás, póréhagyma, káposzta, répa, mungóbab csíra) 

Rizstészta 
Üvegtészta 

Teljes kiőrlésű tészta 
Barna rizs 

Bulgur 
Udon tészta (+290.-) 

Pad Thai 
Pad thai Chili 
Vörös Curry 

Teriyaki 
Édes Chili 

Ételeink az alábbi allergéneket tartalmazhatják: glutén, rákfélék, tojás, halak, földimogyoró, szója, tej, diófélék,zeller, mustár, szezámmag, szulfitok, csillagfürt, puhatestűek. Bővebb tájékoztatásért kérjük érdeklődj a pultnál. 
Áraink Forintban értendők és az ÁFÁt tartalmazzák. 

 

Bárka desszert 840.- 
 
 


