
Pietų pasiūlymas
DARBO DIENOMIS NUO 11:00 IKI 16:00

PATIEKALAS PASIRINKTINAI, RYŽIAI, SALOTOS

DIENOS SRIUBA: 1,00 Eur (KLAUSTI APTARNAUJANČIO PADAVĖJO)
PUODELIS ARBATOS: 0,50 Eur

3 | Kiaulienos juostelės 
su aštriu saldžiarūgščiu 
padažu                                
Kiauliena, morkos, juodieji 
kiniški grybai, žali žirneliai

Maža - 4.20 €
Didelė- 5.00 €   

1 | Jautiena tešloje su 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu                        
Jautiena, morkos, 
juodieji kiniški grybai, 
pievagrybiai

5.50 €                                       

2 | Antiena tešloje su
aštriu saldžiarūgščiu
padažu             
Antiena, morkos,
juodieji kiniški
grybai

6.00  €                                           

4 | Jūrų gėrybės  
tešloje su aštriu sojos 
padažu 
Jūrų gėrybių kokteilis: 
kalmarų žiedai, čiuptu-
vai ir juostelės, moliuskų 
mėsa, aštunkojų gaba-
liukai, krevetės, cukinijos, 
morkos

6.00 €

6 | Vištiena tešloje su 
kalmarais ir aštriu  
saldžiarūgščiu padažu
Vištiena, kalmarai, 
morkos, paprikos, sojų 
pupelių daigai, juodieji 
kiniški grybai

5.50 €                                        

7 | Vištiena tešloje 
„VYŠNIA“ su žirneliais 
ir pomidoriniu  
saldžiarūgščiu  
padažu     

5.00 €

5 | Vištiena tešloje su
aštriu saldžiarūgščiu
padažu
Vištienos kulšelių filė,
juodieji kiniški grybai,
pomidorai, agurkai             

5.00 €                                        

8 | Vištiena „GONG
BAO“ su aštriu sojos
padažu  
Vištiena, morkos,
žemės riešutai        

Maža - 4.20 €
Didelė- 5.00 €   

RESTORANAS „PANDA KINIJA“
                                                                                                    

Fabijoniškių g. 99,Vilnius
864731212 ; 852793289

pandakinija@gmail.com

Meniu rasite : www.meniu.lt/vieta/panda-kinija

Nuotraukose patiekalų spalvos, išvaizda gali truputį skirtis, o aprašyme pateikta informacija yra bendro pobūdžio, 
tad gali būti paminėti ne visi ingredientai.Kilus klausimams prašome teirautis aptarnaujančio personalo.

Glitimo turintys javai ir jų produktai 

Garstyčios ir jų produktai

Kiaušiniai ir jų produktai

Žuvys ir jų produktai

Žemės riešutai ir jų produktai

Sojų pupelės ir jų produktai

Pienas ir jo produktai

Riešutai ir jų produktai

Salierai ir jų produktai 

Sezamo sėklos ir jų produktai 

Sieros dioksidas ir sulfitai 

Lubinai ir jų produktai

Vėžiagyviai ir jų produktai

Moliuskai ir jų produktai

Rūpindamiesi Jūsų sveikata, pateikiame alergijas arba netoleravimą sukeliančių 
medžiagų ir jų produktų sąrašą, jų žymėjimą patiekaluose :



19 | Jautiena su  
aštriu sojos padažu  
įkaitintoje metalinėje  
lėkštėje + salotos,  
ryžiai, sriuba
Jautiena, svogūnai, 
morkos, pievagrybiai

9.00  €  

20 | Antiena su sojos 
padažu įkaitintoje 
metalinėje lėkstėje 
+ salotos, ryžiai, sriuba
Antiena, svogūnai, 
morkos, pievagrybiai,
brokoliai

9.50 €

18 | Vištiena su aštriu 
sojos padažu  
įkaitintoje metalinėje 
lėkštėje + salotos,  
ryžiai, sriuba
Vištiena, svogūnai, 
morkos, pievagrybiai

8.00  €                                           

17 | Baklažanai 
tešloje su jautiena ir 
sojos padažu    
Baklažanai, 
jautiena, 
cukinijos

5.50 €  

13 | Jautienos 
juostelės su sojos 
padažu         
Jautiena,morkos, 
sojų pupelių daigai
                                         
Maža - 4.80 €
Didelė- 5.50 €  

14 | Baklažanai tešloje 
su aštriu saldžiarūgščiu 
padažu   
Baklažanai, morkos,  
juodieji kiniški grybai
 
5.00 €                                         

16 | Menkė tešloje 
„VYŠNIA“ su žaliais  
žirneliais ir   
pomidoriniu  
saldžiarūgščiu padažu                                                  

5.50 €  

15 | Menkės filė 
gabaliukai tešloje 
„GONG BAO“ su 
aštriu sojos padažu       
Menkė, morkos, 
žemės riešutai

5.50 €

9 | Vištiena su 
sojos padažu    
Vištiena, morkos, pekino 
kopūstai, pievagrybiai, 
juodieji kiniški grybai

5.00 €

11 | Jautiena su 
aštriu sojos padažu                                      
Jautiena, paprikos, 
pekino kopūstai

5.50 €

12 | Vištienos 
juostelės 
su aštriu 
saldžiarūgščiu 
padažu       
Vištiena, 
morkos, 
juodieji kiniški 
grybai, žali 
žirneliai

5.00 €

10 | Vištiena „GUO 
BAO“ su apelsininiu 
saldžiarūgščiu padažu        

5.00  €  

Nuotraukose patiekalų spalvos, išvaizda gali truputį skirtis, o aprašyme pateikta informacija yra bendro pobūdžio, 
tad gali būti paminėti ne visi ingredientai.Kilus klausimams prašome teirautis aptarnaujančio personalo.

21 | Karštos daržovės 
su švelniu padažu
Salierai, morkos, 
brokoliai, pomidorai, 
agurkai, cukinijos, sojų 
pupelių daigai, juodieji 
kiniški grybai 
4.00 €

23 | Makaronai su 
kiauliena ir sojos 
padažu
Makaronai, kepta 
kiauliena, morkos, sojų 
pupelių daigai, cukinijos

5.00 €

22 | | Kepti koldūnai 
su vištiena, sūriu ir  
baravykais (10vnt.) 
Patiekiama su aštriu 
saldžiarūgščiu padažu

5.00 €

24 |  Vištiena „SHOU WEI“ 
Patiekiama su aštriu 
saldžiarūgščiu padažu

5.00 €

25 | Kiauliena 
„ZI RAN“ aštriai        
Kiauliena, svogūnai, 
morkos, sezamo 
sėklos, kuminas

5.00  €                                           

26 | Vištiena 
tešloje su apelsinų 
žievelėmis ir 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu 

5.30  €


