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PHO
LEVESEK
MARHAHÚS LEVES

A gazdagon megpakolt marhahúsos PHO leves, szinte vérré válik
az ereidben. A puha, omlós hús, egy nyolc órán át fött alaplébe kerül,
melyben még selymes rizstésztát és zöldségeket találsz.
+ citrom használata ajánlott az ízfokozáshoz.

kis adag
nagy adag

2 890 Ft
3 690 Ft

CSIRKEHÚS LEVES

A Pho csirkehús szokták mondani, azonnal beépül. Selymes és
ﬁnom alaplével tálaljuk a zöldfűszerekkel és csirkehússal
bolondított levesünket, amely azok számára is remek választás,
akik a kemény edzés és szigorú étrend hívei.

kis adag
nagy adag

2 890 Ft
3 690 Ft

GARNÉLÁS PHO LEVES

Az Ázsia éjszakai fényeiben kovácsolódott garnélák természetes
lelőhelye, a hosszú órákon át főtt PHO levesben van. Az ízek, a
harmónia, szinte minden passzol, ha Te is valami egyedi ízvilágra
vágysz. Friss zöldségek, koriander, rizstészta. Mi kell még?

kis adag
nagy adag

3 390 Ft
4 190 Ft

DANG MUOI LEVES
A “Mindenes leves” a legapróbb részletekig kidolgozott
odaﬁgyeléssel készül. Nem véletlen, hogy az OMI egyik
legnépszerűbb ételéről beszélünk. Azoknak ajánljuk, akik egy
kicsit mindenbe is belekóstolnának. A levesben van grillezett
császárhús, marhahús, rákbatyu, fürjtojás és garnélarák is.
Az alaplében pedig még rizstésztát is friss zöldségeket is találsz.

kis adag
nagy adag

3 390 Ft
4 190 Ft

KÓKUSZTEJES LEVES

A curry mint fűszer, gyakran megjelenik a keleti ízekben. Ez a
kókusztejes, a fűszertől csípős, garnélás vagy csirkés leves, minden
elismerést megérdemel. Ha te sem veted meg a különleges és erős
dolgokat, akkor ez a leves gyakorlatilag neked készült.

Csirkével
Garnélával

2 990 Ft
4 190 Ft

OMI
BOXOK
BEMUTATJUK AZ ÉTTERMÜNK SZÁZSZORSZÉPEIT,
AZ OMI BOXOKAT!
AZ EREDETI ÉS MENNYEI ÍZVILÁGGAL RENDELKEZŐ
VÁLOGATÁSOKAT, A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG
KIDOLGOZTUK NEKED.
KÉRHETED ŐKET EGY-ÉS KÉTSZEMÉLYES KIVITELBEN IS.
KÓSTOLD MEG ÉTTERMÜNK LEGTUTIBB AJÁNLATÁT, AZ
OMI BOXOKAT!

4 990 Ft

OMI BOX - 2 SZEMÉLYES

9 490 Ft

OMI CSIRKE BOX - 1 SZEMÉLYES

4 990 Ft

OMI CSIRKE BOX - 2 SZEMÉLYES

9 490 Ft

OMI RÁNTOTT BOX

4 990 Ft

OMI RÖFI BOX

4 990 Ft

OMI BOX

OMI BOX - 1 SZEMÉLYES

Az egyszemélyes OMI box nem a puhányoknak való! Az evés szeretete miatt
készítettük el ezt a gyönyörű tálat, amin a marhahústól kezdve a tintahal
karikáig, tempurázott garnélán és császárhúson át, mennyei sült zöldségekig, mindent megtalálsz. A köret pedig természetesen tökéletesen
elkészített rizs.

Óriási az étvágyad? Mit szólnál egy tálhoz, melyen egyszerre találsz tempurázott garnélát, roppanós sült zöldségeket, belül omlós tintahal
karikákat és ﬁnoman fűszeres marha-és császárhúst? Ezeket a ﬁnomságokat pedig, gőzölgő rizs körettel tesszük eléd.

Csirke rajongóként imádni fogod ezt az egy személyes OMI csirke boxot.
Egyedüli válogatást tettünk össze neked, amiben találsz kesudiós csirkét,
édes-savanyú csirkét, 1db tavaszi tekercset és 1db tintahal karikát az íze
kedvéért. 2db tempurázott garnélát, mert azt mindenkinek ki kell próbálnia,
valamint 2db vietnámi édes-savanyú chilis csirkecsíkot, kevert
káposztasalátával és jázmin rizzsel.

Szeretnél jól lakni? Akkor ez a két személyes csirke box több mint elég lesz.
Ne hidd, hogy egyedül képes vagy elfogyasztani, így ha csak nem feneketlen
a bendőd, akkor szükséged van a partneredre is. – Nagy adag kesudiós
csirke és édes-savanyú csirke, 2db tavaszi tekercs és tintahal karika,
4db tempurázott garnéla és vietnámi édes-savanyú chilis csirkecsíkok
és persze a rizs mellé kevert káposzta saláta jár.

Mivel Magyarországon mindent kirántanak, így az ázsiai ízeket, magyar
szokásokkal ötvöztük. Ezért alkottuk meg a rántott boxot, ami 2db
tavaszi tekercset, 4db tintahal karikát, 3db tempurázott garnélát,
édes-savanyú chilis csirke csíkokat és mennyeien omlós sajtgolyókat
tartalmaz. Mert az élet rántva szép!

Valódi húsparadicsom! Ebben a Röﬁ box-ban mindent megtalálsz, amire
csak vágyhatsz. Az 5 fűszeres grillezett, sült császárhús, valamint a
szójaszószos ázsiai oldalas, csak bemelegítő. Találsz mellettük még csirke
nuggetseket, sajtgolyókat, tempurázott garnélát és tintahal karikákat.
Természetesen a köretről sem feledkeztünk meg. Kérd rizzsel
vagy krumplival, friss saláta kíséretében.

CHILIS CSIRKE BURGONYA ÁGYON
A chilis csirkére bátran mondhatjuk, hogy tökéletes
választás azoknak, akik nem hátrálnak meg a csípős
ízektől. Ezt a ﬁnomságot sült burgonya körettel és
salátával tesszük az igényesen feldíszített tányérodra.

4 190 Ft
CHILIS MARHA BURGONYA ÁGYON

A csípős ízeket előszeretettel használják a keleti
konyhákban. A különleges chilivel fűszerezett marhahús,
roppanós burgonyaágyon pihen, melyeket friss saláta
vesz körbe. Még az is lehet, hogy könnyeket
csal a szemedbe.

4 190 Ft
CHILIS GARNÉLA BURGONYA
ÁGYON

A frissen elkészített fűszeres chilis garnélarákot,
zöldségekkel és hasábburgonyával tálaljuk. Ha nem
idegen tőled a tengeri ﬁnomság és a csípős ízvilág,
akkor itt a tökéletes választás. Az adag pedig akkora,
hogy garantáltan jól laksz vele.

4 490 Ft

FŰSZERES

OMI
főételek

FŰSZERES TOFU BURGONYA ÁGYON
Semmi hús, csak tofu és rizstészta. Ha te is a
vegetáriánusok táborát erősíted, vagy csak éppen nem
kívánod a húst, akkor ebben meglelheted mindazt, amit
keresel. Nem szokványos ízek, mennyei összhanggal.

3 790 Ft

FŰSZERES CSIRKE BURGONYA
ÁGYON

Házi klasszikus, ázsiai ízvilággal. A fűszeres csirkét
burgonyával azoknak ajánljuk, akik maradnának az
eddig is jól bevált kombinációnál, mégis nyitottak arra,
hogy új ízeket fedezzenek fel. Abban biztos lehetsz,
hogy ez a csirke, nem az otthoni recept alapján készül.

3 790 Ft

FŰSZERES MARHA BURGONYA
ÁGYON

Marha jó fűszeres ﬁnomság, sült krumplival. Az alap
koncepció nincs túlcsicsázva, az ízek viszont annál
szélesebb palettán mozognak. Ha szereted a vietnámi,
fűszeres ételeket, akkor garantált telitalálat ez a fogás.
Mit is mondhatnánk még? Ázsia íze a fűszerekben rejlik.

3 790 Ft

FŰSZERES GARNÉLA BURGONYA
ÁGYON

Azt hiheted, hogy a tengeri garnéla nem passzol a
vietnámi fűszerekkel. Pedig DE! Az OMI-s garnélát
gondosan kiválogatott ízekből készítjük el neked, amely
új kapukat nyithat a különleges ételről alkotott
gondolataidnak. Mivel tálalnánk ezt a ﬁnomságot,
ha nem sült burgonyával és salátával?

4 490 Ft

FŰSZERES SERTÉS CSÁSZÁR
SALÁTÁVAL ÉS RIZZSEL TÁLALVA

A vietnámi fűszerek ínycsiklandozó kombinációja,
sertésből készült császárhúsba ivódva. A pikantéria
tökéletesítéséhez friss salátát és ﬁnom rizst adunk,
amivel egyenesen megzabolázhatod az ízlelőbimbóidat.

4 890 Ft

Oldalas

OLDALAS RIZS

A gyönyörű marhahúsból készített OMI házi oldalas, egy
“muszáj megkóstolni” kategória. Ha valami igazán
karakteres ízre vágysz, a rizzsel és friss salátával tálalt
oldalas, minden marhaságot kizáróan, mennyei
ízekben részesít téged.

4 890 Ft
OLDALAS TÉSZTA

TAVASZI TEKERCS (3DB)

Ez nem a zöldséges tavaszi tekercs! A 3 db húsos,
kiadós tekercs, olyan omlós, hogy a szádban szinte
azonnal beteríti az ízlelőbimbóidat. Különleges
szósszal és salátával tálaljuk a ﬁnomságokat.

2 390 Ft
NYÁRI TEKERCS - GARNÉLÁS

Az OMI ízek tökéletesen kivehetők a nyári tekercs
újdonságainkból is. Igazi ázsiai ízek, mennyei,
roppanós garnélarákkal, valamint zöldségekkel,
aminek az alakját rizstészta borítás formálja meg.
Hoisin szósszal együtt tálaljuk.

3 390 Ft

KESUDIÓS SÜLT CSIRKE RIZZSEL
Képzeld el, ahogy a kesudió roppan a fogad alatt,
miközben a csirke omlóssága a mennybe repít.
A rendkívül ﬁnom ízeket saláta, rizs és egy csipetnyi
citrom kíséri.

4 090 Ft

Bombasztikus ízkavalkád. Így jellemeznénk az OMI-ban
készített oldalasokat, melyek jól átsütött, belül omlós,
fűszeres húsok. De ezt te már csak tudod, hiszen ezért
szemezel ezzel a különleges étellel. Az extra pedig a köret,
hiszen a jól megszokott rizs, vagy burgonya helyett,
tésztával tálaljuk.

4 890 Ft
OLDALAS BURGONYA

Kérsz egy mesés oldalast? Az alaposan elkészített
marhahúst, az OMI-ban új szintekre emeltük. A keleti
fűszerezést pedig ellensúlyozza a friss saláta és a hasáb
összhangja. Zseniális kombináció!

4 890 Ft

PAD THAI TÉSZTA CSIRKE

TÉSZTÁK

Omi
Tészták
A csirkés Pad Thai ételünk segít, hogy a fellegekben érezhesd
magadat. A ﬁnomra fűszerezett csirkehús, rizs és zöldségek
kombinációja pedig azért felelős, hogy a tökéletes OMI-ízeket
kaphasd tányérodra.

3 790 Ft
PAD THAI TÉSZTA MARHA

Ez a tészta marhajó! Friss húsból és tökéletes zöldségekből
készült Pad Thai tésztánk extra ízeit a koriander,
darált mogyoró és a citrom adják.

3 790 Ft
PAD THAI TÉSZTA GARNÉLA

A garnélás OMI Pad Thai tészta, az egyik legínycsiklandozóbb
ételünk. Tökéletes ízkombinációit a rák roppanósága, a
zöldségek frissessége és a tészta selymessége adja.
A citrom csak ízfokozó!

4 490 Ft
SÜLT TÉSZTA CSIRKÉVEL

A sült tésztás csirkehús egy igazi ázsiai étel, amit a keleti
konyha is nagy elánnal készít. Hatalmas közönségkedvenc,
ami egy csipetnyi korianderrel és citromlével meghintve,
azonnal Ázsiába repít téged.

3 590 Ft
SÜLT TÉSZTA MARHÁVAL

Nagyon ﬁnom a marhahúsos sült tészta. Miért mondjuk
ezt? Mert a tészta selymessége és az egzotikus fűszerekkel
ellátott hús omlóssága, tökéletes ízeket kölcsönöz ennek a
remek ételnek. Kóstold meg Te is, ha valami jól elkészített
ﬁnomságra vágysz.

3 590 Ft

OMI

SÜLT TÉSZTA GARNÉLÁVAL

A különleges, de annál ﬁnomabb sült tésztára,roppanós
garnélát teszünk, melyet zöldfűszerekkel és citrommal
bolondítunk. Ez az étel, az igazi ínyenceknek készült,
akik már-már gourmet módon meg tudják különböztetni a különálló, de mégis egységet alkotó ízeket.

4 490 Ft

Omi
Gyerekeknek
MANO LEVES
Újonnan debütáló manó levesünk direkt a gyermekek ízvilágának kedvez.
A tartalmas leves sokszor nem favorit a kicsik körében, ezért a nyolc órán át főtt alaplébe,
ﬁnom rizstésztát és minimális zöldséget teszünk, hogy a leves élmény is megmaradjon.

1 190 Ft
NUGGETS
Egy egyszerű, de nagyszerű ﬁnomság, melyet minden gyermek élvezettel fogyaszt.
Ez a három darabos csirke nuggets, amihez sült krumplit, vagy rizst készítünk.
Mi csak gyors megoldásnak hívjuk.

1 990 Ft
SÜLT TÉSZTA CSIRKÉVEL
A tésztáját! A cuppogós tésztaevés hangjánál kevés megnyugtatóbb van egy felnőtt számára.
Gondolj a végeredményre, ahol a pocak teli és a csendtől végre hallod a saját gondolataidat is.
Ez nálunk a fél adagos sült tészta, ízletes csirkével..

1 990 Ft
TORPEDÓ RÁK FAROK
A torepdó rákfarok roppanós, de belül annál omlósabb ﬁnomság,
melyet most enyhén fűszeres sült krumplival, vagy pont jól elkészített rizzsel is kérhetsz.
A békés csend szinte elkerülhetetlen, legalábbis a bekebelezés idejére.

2 490 Ft

Omi
Menük
NORMÁL CSALÁDI MENÜ
- 2 db kis Dang Muoi Pho leves - 1 db 2 személyes OMI Box - 2 db Pad Thai Tészta választható hússal (marha vagy csirke) - 1 db Churros desszert A dang muoi leveseket pad thai tésztákkal és OMI boxokkal fűszerezzük, így mindenbe belekóstolhatsz bőséggel.

19 890 Ft
NUGETTS GYERMEK MENÜ
- 3 nuggets sult krumpli vagy rizs + Mano leves (alaplé rizstészta répa hagyma) Másnéven a “Semmit” menü. Ha ma egy, a tagadás erejével ébredt gyerkőc ül melletted,
akkor a manó leves mellé, amely rizstésztát és mennyei alaplét tartalmaz,
3 db csirke nuggetset tálalunk, amit kérhetsz sültkrumplival, vagy rizzsel.

3 390 Ft
RÁKFAROK GYERMEK MENÜ
- 3db torpedo rák farok sult krumpli vagy rizs + Mano leves (alaplé rizstészta répa hagyma) Másnéven a “Nem tudom” menü. Ha ma egy tanácstalan gyermeket hoztál magaddal,
akkor tökéletes választás ez az egzotikus, de direkt kicsiknek készült fogás. A ﬁnom alaplével,
rizstésztával felszerelt manó leveshez,
3 db torpedó rákfarok jár, amihez rizst, vagy sült krumplit készítünk.

4 390 Ft

Deszertek
KÓKUSZ CHIA PUDING MAGNÓVAL
Egy könnyed desszert, melyet kókusztejjel és mangóval
készítünk. Finom, selymes és természetesen tökéletesen
passzol a fűszeres ételek utáni levezetéshez.
A mangó íze egyenesen zseniális.

Italok

1 190 Ft
TÁPIÓKA

Hasonlít a tejbegrízre és a közönséges pudingra,
mégsem ugyanaz. A ﬁnom tápióka pudingot ízlés
szerint eper vagy mangó raguval tálalunk, meg
persze különleges ázsiai gyümölccsel,
azaz jack fruittal.

1 190 Ft
CHURROS

A formás churrosaink itt sülnek ropogósra az OMIlaboratóriumban. Ha Te is imádod a spanyol eredetű,
de a világon mindenhol hatalmas népszerűségnek
örvendő édes fánkot, akkor most hat darab azonnal a
tiéd lehet. Az öntet…karamell és csokoládé…hmm.

1 190 Ft

OMI LIMONÁDÉK
KÓSTOLJ BELE AZ IGAZI NYÁRI
SLÁGEREINKBE, MELYEK TÖKÉLETESEN
PASSZOLNAK BÁRMELYIK OMI-ÉTELHEZ!

890
890
890
990
990

CITROMOS
BODZÁS
EPRES
MANGÓS
KÓKUSZOS

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ázsiai italok
MANGÓ (0,33 L)
LICHIE (0,33 L)
KÓKUSZVÍZ (0,33 L)
ALOE VERA (0,5 L)
VIETNAMI ÜDÍTŐ (0,33 L)
VIETNAMI CITROMOS
ZÖLD TEA

750
750
750
750
750
750

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

üdítők
NATURAQUA MENTES
ÁSVÁNYVÍZ (0,5 L)

490 Ft

NATURAQUA SZÉNSAVAS
ÁSVÁNYVÍZ (0,5 L)

490 Ft

COCA-COLA (0,33 L)

590 Ft
COCA-COLA ZERO (0,33 L) 590 Ft
FANTA NARANCS (0,33 L) 590 Ft

