Luni – Sâmbătă 11:00 – 01:00
Duminică 11:00 – 23:00
Pentru zonele de livrare de zi sau noapte şi valoarea minimă a comenzilor,
vă rugăm să consultaţi hărţile cu zonele de livrare pe www.wuxing.ro
Comenzi la telefoanele:
031 9996
021 2222 126; 0722 830 330
0722 830 331; 0740 222 122

Modalităţi de plată: cash/card/bonuri de masă
Comenzi on-line: www.wuxing.ro
www.mancarechinezească.ro

In dorinţa de a proteja unicitatea reţetelor sale, Wu Xing îşi rezervă dreptul ca în reţetarul fiecărui produs să nu fie
menţionate toate ingredientele folosite

MENIURI
Mini Meniu Pui
Componenţă: Pui Gong Bao (iute) 150g, Pui specialitatea casei (iute) 150g, Orez cu ou 150g,
Spaghete prăjite cu pui 150g

29.99 Lei

Mini Meniu Mixt
Componenţă: Furnici în copac (iute) 150g, Vită pe plită încinsă (sare-piper) 150g, Orez cu legume,
150g, Cartofi cu urechi de lemn (cu usturoi) 150g

29.99 Lei

Mini Meniu Veggie – de post
Componenţă: Cartofi cu urechi de lemn (cu usturoi) 150g, Legume Sichuan (iute) 150g,
Spaghete de orez călite (150g), Orez cu legume (150g)

29.99 Lei

Meniu Veggie – de post
Componenţă: Orez cu legume 250 g, Cartofi cu urechi de lemn (cu usturoi) 300g

19.99 Lei

Meniu Pui
Componenţă: Orez cu legume 250 g, Pui Gong Bao (iute) 300 g

20.99 Lei

Meniu Vită
Componenţă: Orez cu legume 250 g, Vită pe plită încinsă (sare-piper) 300 g

21.99 Lei

Meniu Veggie picant
Componenţă: Orez Wu Xing (250g), Legume Sichuan (iute) 300g, Pepsi Cola 0.5L

22.99 Lei

APERITIVE
Pui Shanghai (220 g)
Ingrediente: carne de pui*, faină, condimente chinezeşti, pesmet, sare

18.99 Lei

Pui Shanghai condimentat (mediu iute)(220 g)
Ingrediente: carne de pui*, faină, pastă de ardei iute, boia iute, condimente chinezeşti, sare

19.99 Lei

Pacheţele cu legume (piperat) (215 g) – de post
Ingrediente: foi placintă*, varză albă, morcovi, piper negru, sos soia, sare, condimente chinezeşti

15.99 Lei

Pacheţele de primavară (215 g)
Ingrediente: foi placintă*, carne tocată mixtă*, morcovi, ceapă, sare, spaghete de soia, varză albă,
sos soia, piper negru, condimente chinezeşti

19.99 Lei

SUPE
Supă de bambus cu vită (350 g)
10.99 Lei
Ingrediente: carne de vită*, bambus, ceapă, usturoi, ouă, piper alb, sare, condimente chinezeşti, amidon
porumb/cartof/tapioca
Supă iute-acrişoară Fa Suan (foarte iute) (350 g)
Ingrediente: morcovi, urechi de lemn, ouă, sos soia, ceapă, oţet chinezesc, pastă de ardei iute, sare,
condimente chinezeşti, amidon porumb/cartof/tapioca

7.99 Lei

Supă cu noodles Mian-Tan (350 g)
10.99Lei
Ingrediente: carne de vită*, morcovi, broccoli*, ceapă, usturoi, urechi de lemn, noodles, oţet chinezesc,
ulei floarea soarelui, sare, condimente chinezeşti, piper negru, sos soia, amidon porumb/cartof/tapioca

OREZ
Orez Curry (250 g)
Ingrediente: orez, morcovi, mazăre*, ceapă, ceapă verde, curry, ouă, sare, condimente chinezeşti

8.99 Lei

Orez cu legume si ou (250 g)
Ingrediente: orez, morcovi, mazăre*, ardei gras, ceapă, ceapă verde, ouă, porumb*, sare,
condimente chinezeşti

8.99 Lei

Orez Wu Xing (iute) (250 g) – de post
8.99 Lei
Ingrediente: orez, morcovi, mazăre*, porumb*, ardei gras, ceapă, pastă ardei iute chinezeasca, sos soia,
sare, condimente chinezeşti
Orez simplu (250 g) – de post
Ingrediente: orez

6.99 Lei

Orez Beijing (250g)
Ingrediente: orez, carne tocată mixta, ceapă, usturoi, sos soia, piper negru, sare, condimente chinezeşti

9.99 Lei

Orez cu ou (250 g)
Ingrediente: orez, ouă, ceapă, ceapă verde, sare, condimente chinezeşti

8.99 Lei

Orez cu legume (250 g) – de post
Ingrediente: orez, mazăre*, morcovi, porumb*, ceapă, sare, ceapă verde, ardei gras, condimente
chinezeşti

8.99 Lei

PUI
Pui cu ciuperci (300 g)
Ingrediente: carne de pui*, ciuperci proaspete, ceapă, urechi de lemn, ceapă verde, usturoi,
amidon porumb/cartof/tapioca, ulei floarea sorelui, sare, condimente chinezeşti

20.99 Lei

Aripioare de pui Gan Bian (foarte iute) (300g)
19.99 Lei
Ingrediente: aripioare de pui, ardei iute, ardei gras, ceapă, susan, ulei floarea sorelui, ulei soia, vin, sare
Pui cu cartofi picanţi (foarte iute) (250g)
Ingrediente: carne de pui*, cartofi chips prăjiţi*, usturoi, ceapă verde, condiment pul biber, boia dulce,
condimente chinezeşti, ulei floarea soarelui, sare

18.99 Lei

Pui Tuşhin (iute) (300 g)
23.99 Lei
Ingrediente: carne de pui*, cartofi pai prăjiţi, ardei gras, morcovi, ceapă, usturoi, ceapă verde, sos soia,
pastă de ardei iute, sare, condimente chinezeşti
Pui Sichuan (iute) (300 g)
20.99 Lei
Ingrediente: carne de pui*, ardei gras, morcovi, bambus, ceapă, urechi de lemn, usturoi, ulei floarea
soarelui, amidon porumb/cartof/tapioca, sos iute (pastă ardei iute chinezească, bulion, sare, condimente
chinezeşti)
Pui specialitatea casei (iute) (300 g)
Ingrediente: carne de pui*, bambus, ceapă, ţelină, sos soia, ulei floarea soarelui, amidon
porumb/cartof/tapioca, sos iute (pastă ardei iute chinezească, bulion, sare, condimente chinezeşti)

18.99 Lei

Pui Gong Bao (iute) (300 g)
17.99 Lei
Ingrediente: carne de pui*, morcovi, castraveţi, ceapă, arahide, usturoi, ulei floarea soarelui, ulei soia,
amidon porumb/cartof/tapioca, sos iute (pastă ardei iute chinezească, bulion, sare, condimente chinezeşti)
Pui dulce-acrişor (300 g)
Ingrediente: carne de pui*, castraveţi, morcovi, amidon porumb/cartof/tapioca, sos dulce acrisor
(suc ananas, ulei soia, oţet china, condimente chinezeşti, oţet românesc, zahăr, bulion, sare)

17.99 Lei

Pui pe plită încinsă (sare-piper-usturoi) (300 g)
18.99 Lei
Ingrediente: carne de pui*, ardei gras, morcovi, urechi de lemn, ceapă, usturoi, piper negru, bulion, sare,
condimente chinezeşti, sos soia, amidon porumb/cartof/tapioca

LEGUME
Legume Sichuan (iute)(300 g) – de post
Ingrediente: morcovi, broccoli*, ciuperci proaspete, ţelină, bambus, urechi de lemn, ceapă, usturoi,
amidon porumb/cartof/tapioca, ulei floarea soarelui, sos iute (pastă ardei iute chinezească, bulion,
sare, condimente chinezeşti)

14.99 Lei

Cartofi cu urechi de lemn (cu usturoi) (300 g) – de post
14.99 Lei
Ingrediente: cartofi chips prăjiți*, ceapă, urechi de lemn, amidon porumb/cartof/tapioca, sos chinezesc
(ghimbir proaspăt, usturoi, zahăr, vin chinezesc, sare, ulei soia, sos stridie, condimente chinezeşti, piper
alb, ulei floarea soarelui, ulei susan)
Urechi de lemn în sos chinezesc (300 g) – de post
Ingrediente: urechi de lemn, bambus, ciuperci proaspete, castraveţi, amidon porumb/cartof/tapioca,
sos chinezesc (ghimbir proaspăt, usturoi, zahăr, vin chinezesc, sare, ulei soia, sos stridie, condimente
chinezeşti, piper alb, ulei floarea soarelui, ulei susan)

20.99 Lei

FRUCTE DE MARE
Noodles cu creveţi şi curry (300g)
Ingrediente: noodles, creveţi, morcovi, ceapă, ardei gras, ceapă verde, usturoi, curry, vin, zahar,
sare, condimente chinezeşti

27.99 Lei

Frute de mare în sos de stridie (300g)
Ingrediente: calamar, scoici, caracatiţă baby,creveţi, ardei gras, ceapă, urechi de lemn, morcovi, ulei
floarea soarelui, sos stridie, ulei susan, amidon porumb/cartof/tapioca, condimente chinezeşti

24.99 Lei

SPAGHETE
Spaghete de orez cu pui (300 g)
19.99 Lei
Ingrediente: spaghete de orez, carne de pui*, ardei gras, morcovi, ceapă verde, sos chinezesc
(ghimbir proaspăt, usturoi, zahăr, vin chinezesc, sare, ulei soia, sos stridie, condimente chinezeşti, piper
alb, ulei floarea soarelui, ulei susan)
Furnici în copac (iute) (300 g)
Ingrediente: spaghete de soia, carne tocată mixtă*, varză albă, morcovi, usturoi, ceapă, sos soia, ulei
floarea sorelui, sos iute (pastă ardei iute chinezească, bulion, sare, condimente chinezeşti)

17.99 Lei

Spaghete de orez cu legume (300 g) – de post
Ingrediente: spaghete de orez, varză albă, ardei gras, morcovi, ceapă verde, curry, sare,
condimente chinezeşti

14.99 Lei

Furnici în copac cu pui (iute) (300 g)
Ingrediente: carne de pui tocată*, spaghete de soia, varză albă, morcovi, usturoi, ceapă, sos soia, ulei
floarea sorealui, sos iute (pastă ardei iute chinezească, bulion, sare, condimente chinezeşti)

19.99 Lei

Spaghete de orez de vită (300 g)
20.99 Lei
Ingrediente: spaghete de orez, carne de vită*, ardei gras, morcovi, boia dulce, ceapă verde, usturoi, sos
soia, sos tomate dulce, oţet chinezesc, sare, condimente chinezeşti

VITA
Vită pe plită încinsă (sare-piper) (300 g)
Ingrediente: carne de vită*, ardei gras, morcovi, urechi de lemn, ceapă, usturoi, sos soia, piper negru,
sare, condimente chinezeşti, bulion, amidon porumb/cartof/tapioca

20.99 Lei

Vită Sichuan (iute) (300 g)
20.99 Lei
Ingrediente: carne de vită*, urechi de lemn, ardei gras, bambus, morcovi, ceapă, usturoi, ulei floarea
soarelui, amidon porumb/cartof/tapioca, sos iute (pastă ardei iute chinezească, bulion, sare, condimente
chinezeşti)
Vită cu ciuperci şi legume (300 g)
21.99 Lei
Ingrediente: carne de vită*, ardei gras, morcovi, ciuperci proaspete, urechi de lemn, ceapă, usturoi, sos
tomate dulce, boia dulce, ulei floarea soarelui, sare, amidon porumb/cartof/tapioca, condimente chinezeşti
Vită Tushin (iute) (300 g)
24.99 Lei
Ingrediente: carne de vită*, cartofi pai prăjiţi, ardei gras, morcovi, ceapă, usturoi, ceapă verde, sos soia,
pastă de ardei iute, sare, condimente chinezeşti

RAŢĂ
Raţă cu bambus (usturoi)(300 g)
27.99 Lei
Ingrediente: piept de raţa*, bambus, ceapă, urechi de lemn, ceapă verde, usturoi, zahar, ileu susan, ulei
floarea soarelui,sare, amidon porumb/cartof/tapioca, condimente chinezeşti
Raţă picantă în sos chinezesc (iute) (300 g)
Ingrediente: piept de raţa*, urechi de lemn, ciuperci proaspete, ceapă, ardei iute, condiment pul biber,
amidon porumb/cartof/tapioca, sos chinezesc (ghimbir proaspăt, usturoi, zahăr, vin chinezesc, sare,
ulei soia, sos stridie, condimente chinezeşti, piper alb, ulei floarea soarelui, ulei susan)

28.99 Lei

SALATE
Salată cu noodles Gan Su (mediu iute, cu usturoi) (300g)
Indrediente: noodles, ardei gras, castraveţi, varză roşie, ceapă verde, alune, pastă ardei iute
chinezească, zahăr, oţet chinezesc, usturoi, ulei floarea soarelui, ulei de susan

12.99 Lei

Salată de fasole verde cu ustuoi (deloc iute, cu usturoi)
Ingrediente: fasole verde, ceapă, usturoi, oţet chinezesc, ulei soia, ulei de susan, ulei floarea soarelui,
susan, sare

15.99 Lei

Salată cu urechi de lemn (150g)
Ingrediente: urechi de lemn, usturoi, ardei gras, castraveţi, ulei de susan, sare, condimente
chinezeşti

12.99 Lei

Salată de castraveţi Huang Gua (200 g) – de post
Ingrediente: castraveţi, usturoi, oţet românesc, ulei de susan, sare, condimente chinezeşti

10.99 Lei

Salată chinezească (rece) (300 g) – de post
15.99 Lei
Ingrediente: morcovi, castraveţi, varză albă, varza rosie, ardei gras, oţet, ulei de susan, sare, condimente
chinezeşti

DESERT
Tort de ciocolată (130g)
14.99 Lei
Ingrediente: zahăr, apă, făină de grâu, amion modificat, zer de lapte, aditivi alimentari, sare,
emulsificatori, gluten de grâu, ulei rafinat, agenţi de îngroşare, aromatizanţi, ouă, lămâie, scorţişoară,
stabilizatori, ceruri naturale, antioxidant, lapte condensat, pastă şi unt de cacao, pudră de cacao degresată,
grăsimi hidrogenate, arome
Tartă cu zmeură (100g)
14.99 Lei
Ingrediente: : făină de grâu, zahăr, ouă, lapte, uleiuri şi grăsimi vegetale hidrogenate, zmeură, gelatină,
amidon de grâu şi modificat, pudră de cacao degresată, alune, sirop de glucoză-fructoză, aditivi alimentari
şi aromă, stabilizatori, cazeinat de sodiu, proteină din lapte, emulsificatori, sare, colorant, gelifiant
(pectină), agent de îngroşare (gumă xantan), conservant (sorbat de potasiu), regulatori de aciditate
(acid citric, citrat de potasiu) şi aromă
Tort cu morcovi (140g)
14.99 Lei
Ingrediente: margarină vegetală (grăsimi vegetale (palmier, floarea-soarelui și soia), sare (1%),
emulsificator, conservant, regulator de aciditate, arome, colorant, glazură (sirop de glucoză, zahăr,
amidon, grăsime vegetală, agent de îngroșare, coloranți adăugaț)i, sare, conservant, aromă, emulsificator,
acidifiant, antioxidant, scorțișoară, lapte condensat, telemea pasteurizată, lămâie, nuci, zahăr, făină de
grâu, amidon modificat, zer pudră, ulei vegetal (palmier), morcov sub formă de pudră (2%), proteină
din lapte, sare, gluten, agenți de îngroșare, emulsificatori, colorant adăugat, enzime, ou
Tartă cu mere şi caramel (130g)
14.99 Lei
Ingrediente: mere (80%), cremă (zahăr, amidon, zer sub formă de pudră, grăsime vegetală, proteină din

lapte, regulator de aciditate, agent de îngroșare, antioxidant, conservant, emulsificator, colorant, aromă,
masă (făină de grâu, margarină vegetală (conține soia), sare, emulsificator, conservant, acid regulator,
aromă, colorant, zahăr, ouă, înveliș (făină de grâu, margarină, zahăr, caramel (sirop de glucoză, lapte
degresat, zahăr, unt de cacao, amidon, agent de îngroșare, aromă, emulsificator, sare, regulator de
aciditate, conservant
Mixt prajit (300 g)
Ingrediente: banane, mere, ananas, faină, miere

18.99 Lei

Prajitura cu ravas (2 buc) (40 g)
Ingrediente: ouă, scortisoara, sare, zahăr pudra, cardamon, drojdie, faină

4.99 Lei

BAUTURI
Tuborg 0.5l
Carlsberg 0.5l
Apa minerala Bucovina 0.5l
Apa plata Bucovina 0.5l
Pepsi Cola 0.33l
Pepsi Cola 0.5l
Pepsi Twist 0.5l
Pepsi Light 0.5l
Pepsi Cola 2l
Mirinda 0.5l
Prigat Căpşuni-Banane 0.25l
7UP 0.5l
Lipton Piersici 1.5l
Lipton Green 1.5l

6.00 Lei
7.00 Lei
4.50 Lei
4.50 Lei
4.00 Lei
5.00 Lei
5.00 Lei
5.00 Lei
8.00 Lei
5.00 Lei
4.50 Lei
5.00 Lei
8.00 Lei
8.00 Lei

SOSURI
Sos soia (40 ml) - de post
Sos dulce-acrisor ( 40 ml)
Oţet negru (30 ml)
Sos iute (40 ml) - de post
Sos dulce-picant (40ml)

2.49 Lei
2.49 Lei
2.49 Lei
2.49 Lei
2.49 Lei

Preţurile pot suferi modificări, preţurile la zi se pot găsi întotdeauna pe site-ul nostru www.wuxing.ro
Cu excepţia acelor produse la care se specifică nr. de bucati şi gramajul special, porţiile de mâncare au 300 de grame,
iar garniturile (orez) 250 de grame.
Băuturile se livreaza numai insoţite de preparate culinare. Pe perioada anumitor oferte speciale, în locul băuturilor
racoritoare de 2L este posibil să vă fie livrate bauturi la 2.5 L la acelasi preţ.
Livrarea este gratuită
Valoarea minimă a comenzii este în funcţie de zona de livrare şi comanda minimă va fi exclusiv din preparate
culinare. Vă rugam să consultaţi hărţile zonelor de livrare de zi şi de noapte pe site-ul nostru www.wuxing.ro sau
apelaţi call center.
Simbolul “ * “ care însoţeşte ingredientele reprezintă informarea: Produs / din produs congelat.

