نباتيصرف
+
نباتي

هذه قائمة طعام نباتية  +نباتية صرف
تــم تصميمــه حــول فكــرة ان الطعــام الخالــي مــن اللحــوم ليــس مــن
الضــرورة ان يكــون بــا نكهــة
اخبرنا عن رأيك

wagamama.om

عصير

طازج (نص)

معصورة ،مصفاة و مسكوبة طازجة خصيصا لك

العادي  1.900الكبير 2.500
 | 07االخضر النظيف

 | 02فواكه
تفاح ،برتقال وباشن فروت
 | 03برتقال
عصير برتقال ،ببساطة
 | 04جزر
عصير جزر مع رشة من الزنجبيل الطازج

كيوي ،أفوكادو ،وتفاح
 | 10التوت الالذع
التوت االزرق ،تفاح ،وجزر مع رشة زنجبيل
 | 14القوة
سبانخ ،تفاح و زنجبيل

المشروبات الغازية (نص) المشروبات الباردة
 | 703 | 701مياه معدنية  -عادي - 1.000كبير | 713 1.500ليموناضة طازجة

(نص)
2.500

 | 704 | 702مياه غازية  -عادي - 1.000كبير1.500

 | 717ليمون بالنعناع

 | 705كوكا كوال  /دايت كوك

 | 716شاي اخضر مثلج باليوزو الالفندر 1.500

 | 714مشروب ايلدر فالور الغازي

 | 708سبرايت  /فانتا

الشاي

2.500

1.300

(نص)

 | 774شاي باالعشاب
 | 784شاي النعناع المغربي
 | 783شاي الزنجبيل
 | 785شاي البهارات العربية
 | 771الشاي االخضر

الحساسية وصعوبة الهضم

1.500
1.500
1.500
1.500
مجاني

لــو كنــت تعانــي حساســية مــن الطعــام أو غيــر قــادر علــى هضــم أطعمــة ّ
معينــةُ ،يرجــى إعــام النــادل قبــل طلــب
ّ
الطعــام ليتمكــن مــن اقتـراح أفضــل األطبــاق لــك
يرجى العلم بأن وصفاتنا قد تتغير بين الحين واالخر لذا نرجو التاكد من النادل قبل الطلب

النباتي الصرف
اطباق

11104

جانبية )نص(

ادامامي

2.400

حبوب ادامامي مسلوقة ،تقدم بالملح او الملح الحار بالثوم

 | 11109سلطة خام
اوراق خضار منوعة ،حبوب االدمامي ،طماطم صغير ،اعشاب بحرية،
مخلل الفجل ،جزر ،بصل احمر  ،مزين بالبصل الصغير المقلي
وصلصة واجاماما بالصويا المنزلي
 | 11117خبز الباو بالفطر و بالباذنجان
قطعتان من الخبز االسيوي يقدم مع الكزبرة
 | 11101جيوزا الياساي

1.900

1.900
2.700

خمسة فطائر اسيوية شهية مشوية ،محشوة بالخضار
تقدم مع صلصة للتغميس

 | 11111تيمبورا النباتي

1.900

11109

بروكلي طرية ،هليون ،فلفل احمر وبطاطا حلوة ،في خليط
التيمبوراكاري
الياساي
 72كاتسو
مزين بالوكامي ويقدم مع صلصة تغميس
الخفيف
خضار مغلفة بمسحوق الخبز المقرمش ومغطاة بصلصة الكاري الزكية.
جانبية
تقدم مع ارز لزج وسلطة
)نص(

رئيسية

رامن كاري
بوروسو
دنبوري
| 1123هان
 | 78تشا

فطر،المشوي على نودلز االودون
يحرك على
ارز اسمر
بيض،الفطر
الشوايةمعمعخليط
بالشيشيمي
وهوـطى
مقليي مغ
توفو طر
البازالء،جانبي
اعممع طبق
يقدم
وبصل
مرقة  ،ذرة،
براعمفيالبازالء
الجزر ،الفلفل و الكزبرة
أخضر ،ببر
متبلة مزينة
الخضار
اليابانيةياساي
المخلالتباد تاي
من | 1147
نودلز االرز بصلصة االماي مع براعم الفاصوليا ،كراث ،فلفل وبصل احمر،
مزينة بالبصل الصغير المقلي ،والفول السوداني و األعشاب الطازجة و الليمون

 | 1141ياكي سوبا ياساي

نودلز سوبا ،الفلفل الرومي ،براعم الفاصوليا ،بصل ابيض واخضر مزينة
بالبصل الصغير المقلي والزنجبيل المخلل وحبوب السمسم

 | 1172كاتسو كاري ياساي

6.500

4.700

4.700
4.500

بطاطا حلوة ،باذنجان ،قرع مغلفة بمسحوق الخبز المقرمش
و مغطاة بصلصة الكاري الزكية .تقدم مع ارز لزج وسلطة جانبية

 | 1178تشا هان دنبوري

4.500

ارز اسمر مقلي و هو يحرك على الشواية مع فطر،
براعم البازالء ،ذرة ،و بصل أخضر ،يقدم مع طبق جانبي
من المخلالت اليابانية

 | 1152سوريندراس كاري الياساي

كاري غني حار محضر من فلفل الهالبينو ،البصل والزنجبيل.
يعلوه بطاطا حلوة ويقدم مع االرز المحضر على البخار مزين
بحبوب السمسم المخلوط

 | 1162سلطة هاروسامي بالنودلز الشفافة

نودلز شفافة مع الكرنب ،االيدمامي،البازالء البيضاء،
الجزر االسود ،براعم البازالء يعلوه النعناع الطازج،
كراث مقلي مقرمش مع صلصة الخل الحارة

الحلويات )نص(

4.500

1162
4.100

 | 11122جوافة زهرية و باشن فروت

2.900

 | 11123عشب الليمون الحامض

2.900

 | 11141مثلجات الفواكه الطبيعية
مصاصات مثلجة شهية بنكهات منوعة من الفاكهة
الطبيعية

11122

االضافات

1.300
0.300
0.500

 302حساء ميسو و مخلالت يابانية )نص(
 303فلفل حار )نص(
 304مخلالت يابانية )نص(
305

بيضة منقعة في الشاي (ن)

)ن( | نباتي

)نص( | نباتي صرف

0.900

0.500

| مكسرات
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النباتي

اطباق جانبية

(ن)

 110بانغ بانغ القرنبيط
قرنبيط مقرمش مقلي بالمقالة مغطى بصلصة الفاير كراكر
مخلوطة مع البصل االحمر واالخضر ،مزينة بالزنجبيل الطازج

2.600

 109سلطة خام
اوراق خضار منوعة ،حبوب االدمامي ،طماطم صغير ،اعشاب بحرية ،مخلل الفجل،
جزر ،بصل احمر  ،مزين بالبصل الصغير المقلي وصلصة واجاماما المنزلي

1.900

 | 117خبز الباو بالفطر و بالباذنجان
قطعتان من الخبز االسيوي يقدم مع الكزبرة و المايونيز الياباني

1.900

اطباق رئيسية

(ن)

 | 78تشا هان دنبوري

ارز اسمر مقلي و هو يحرك على الشواية مع بيض ،فطر ،براعم البازالء  ،ذرة،
و بصل أخضر ،يقدم مع طبق جانبي من المخلالت اليابانية

 | 47باد تاي ياساي

نودلز االرز بصلصة االماي مع البيض ،براعم الفاصوليا ،كراث ،فلفل و بصل احمر،
مزينة بالبصل الصغير المقلي ،والفول السوداني و األعشاب الطازجة والليمون

 | 41ياكي سوبا ياساي

4.500

4.700

4.700

نودلز سوبا مع البيض ،الفلفل الرومي ،براعم الفاصوليا،
بصل ابيض و اخضر مزينة بالبصل الصغير المقلي
و الزنجبيل المخلل و حبوب السمسم
41

الحلويات

(ن)
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900

3.500

3.500

2.900

131

fresh juices (vg)

squeezed, pulped and poured fresh for you

regular 1.900 large 2.500

02 | fruit

07 | clean green

apple, orange and passion fruit

kiwi, avocado and apple

03 | orange

10 | blueberry spice
blueberry, apple and carrot
with a touch of ginger

orange juice. pure and simple

04 | carrot

14 | power

carrot with a hint of fresh ginger

spinach, apple and ginger

soft drinks (vg)
701 | 703 | still water

reg

cold drinks (vg)

1.000 large 1.500 713 | home made lemonade 

702 | 704 | sparkling water reg 1.000 large 1.500 717 | mint lemonade 
705 | coke / diet coke

0.600 716 | yuzu lavender iced

708 | sprite / fanta

0.600

green tea

714 | sparkling elderflower 

tea (vg)
774 | earl grey flower

1.500

784 | moroccan mint

1.500

783 | ginger calm

1.500

785 | arabic spice

1.500

771 | green tea

free

allergies and intolerances
if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let your server know before
you order. they will be able to suggest the best dishes for you
our dishes are prepared in areas where allergenic ingredients are present. we cannot
guarantee our dishes are 100% free of these ingredients
there are occasions in which our recipes change. it is always best to check with your
server before ordering

2.500
2.500
1.500
1.300

vegan +
vegetarian

this is our vegan + vegetarian menu
it has been designed around the idea that
meat free shouldn’t mean taste free
let us know what you think

wagamama.om

vegetarian
sides (v)
110 | bang bang cauliflower

2.600

crispy, wok-fried cauliflower coated in firecracker sauce.
mixed with red and spring onions. garnished with fresh
ginger and coriander

109 | raw salad 

1.900

mixed leaves, edamame beans, baby plum tomatoes, seaweed
and pickled mooli, carrot and red onion. topped with fried
shallots and finished with the wagamama house dressing

117 | mixed mushroom and panko

aubergine bao buns

1.900

two small, fluffy asian buns served with japanese
mayonnaise and coriander

110

mains (v)
78 | cha han donburi

4.500

stir-fried brown rice with egg, mushrooms, mangetout, sweetcorn and
spring onions. served with a side of japanese pickles

47 | yasai pad thai 

4.700

rice noodles in an amai sauce with tofu, egg, beansprouts,
leeks, chillies and red onions. garnished with fried shallots,
peanuts, fresh herbs and lime

41 | yasai yaki soba

4.700

soba noodles with mushrooms, egg, peppers, beansprouts,
white and spring onions. garnished with fried shallots, pickled
ginger and sesame seeds

41

dessert (v)
140 | coconut reika ice cream

2.900

topped with coconut flakes and a passion fruit sauce

125 | chocolate and shichimi ice cream

2.900

served with a chocolate sauce and caramelised sesame seeds

126 | yuzu ice cream

2.900

served with fresh mint

127 | vietnamese coffee ice cream

2.900

served with a chocolate sauce and caramelised sesame seeds

128 | salted caramel ice cream

2.900

served with caramelised sesame seeds and a chilli toffee + ginger sauce

142 | banana katsu

2.900

banana in crispy panko breadcrumbs, served with a scoop of salted
caramel ice cream and a chilli toffee + ginger sauce

144 | chocolate layer cake

3.500

layers of chocolate sponge, dark chocolate parfait
and hazelnut cream, served with vanilla ice cream

146 | yuzu and lemon tart

3.500

served with raspberry compote and fresh mint

131 | white chocolate

2.900

and ginger cheesecake
served with a chilli toffee + ginger sauce

131

vegan
sides (vg)
11104 | edamame2.400
steamed edamame beans. served with salt or chilli garlic salt


11109
| raw salad

1.900

mixed leaves, edamame beans, baby plum tomatoes, seaweed
and pickled mooli, carrot and red onion. topped with fried shallots
and finished with a wagamama soy dressing

11117 | mixed mushroom and panko
aubergine bao buns

1.900

two small, fluffy asian buns served with coriander

11101 | yasai gyoza



2.700

five tasty steamed dumplings, filled with vegetables.
served grilled and with a dipping sauce

11111 | vegetable tempura



11109

1.900

tenderstem broccoli, asparagus, red pepper and sweet potato in
a light tempura batter. garnished with wakame and served with
a sweet + sour dipping sauce

mains (vg)
1123 | kare burosu ramen 

6.500

shichimi-coated silken tofu and grilled mixed mushrooms on a bed
of udon noodles in a curried vegetable broth. finished with pea shoots,
carrot, chilli and coriander

1147 | yasai pad thai 

4.700

rice noodles in an amai sauce with tofu, beansprouts, leeks, chilli and red onion.
garnished with fried shallots, peanuts, mint, coriander and fresh lime

1141 | yasai yaki soba

4.700

udon or rice noodles with mushrooms, peppers, beansprouts, white and
spring onions. garnished with fried shallots, pickled ginger and sesame seeds

1172 | yasai katsu curry

4.500

sweet potato, aubergine and butternut squash coated in
crispy panko breadcrumbs, covered in an aromatic curry
sauce. served with sticky white rice and a side salad

1178 | cha han donburi

4.500

stir-fried brown rice with mushrooms, mangetout,
sweetcorn and spring onions. served with a side of
japanese pickles

1152 | yasai surendra’s curry

1162

4.500

a rich, hot and spicy green curry made with jalapeno
peppers, onions and ginger. topped with sweet potato
straws and served with steamed rice. garnished with
mixed sesame seed

1162 | tofu harusame glass noodle salad

4.100

glass noodles mixed with kale, edamame, mangetout,
blackened carrots and pea shoots. topped with fresh
mint, crispy fried shallots and dressed with a spicy vinegar

dessert (vg)
11122 | pink guava and passion fruit sorbet 

2.900

served with fresh mint

11123 | lemongrass and lime sorbet

2.900

served with fresh mint

11141 | natural fruit ice lollies

delicious fruit ice lollies in variety of juice flavours

0.900

11122

extras
302 | miso soup and japanese pickles (vg)
303 | chillies (vg)
304 | japanese pickles (vg)

305 | a tea-stained egg (v)
(vg) | vegan

(v) | vegetarian

| nuts

1.300
0.300
0.500
0.500
OMVGMAY19-01

