
J E M N É  A  L E H K É

ⓢⓢ Hovězí tataki
sezam, hlíva královská, 
omáčka unagi
395

ⓢⓢ Gyoza dim sum knedlíčky (3 kusy)
kuře, hřebenatka, pomerančová 
ponzu omáčka, lanýž
355

Tom yam ��
krevety, galangal, chilli 
235

Japonské nudle yakisoba �
udon nudle, hovězí nudličky, 
beni shoga
375

Večerní menu
(vaříme do 22.00)

K Ř U PAV É

ⓢⓢ Smažené jarní závitky ��
skleněné nudle, kořenová zelenina,
švestková omáčka
225

Smažené wonton knedlíčky (3 kusy) �
konfitovaná kachna, marinovaná 
kedlubna, omáčka z rýžového vína
345

Smažená rýže �
tuňák, chilli paté, daikon
395

ⓢⓢ Indonéský salát ���
kešu, klíčky, chilli dresink
295

ⓢⓢ Salát z mladého špenátu �
krevety, miso, piniové oříšky, 
parmezán
355

ⓢⓢ Vietnamský salát �
hovězí nudličky, kustovnice, skleněné 
nudle, arašídy
350

Zahradní salát ���
dýně, pastiňák, rakytníkový dresing, 
vlašské ořechy  
295

Topinamburové velouté ��
bramborový chips, pistácie, portské 
víno  
215

ⓢⓢ Pražma královská ��
žluté mango kari, pak choi, galangal 
425

SenSa
Bistro, kde se 
potkávají chutě 
z celého světa.

Z  G R I L U

ⓢ ⓢ Grilovaná chobotnice �
květák, miso, vinná omáčka 
z Pinot Noir
650

ⓢ ⓢ Indické kuřecí špízy �
čočka, jogurtové čatní, chat masala 
350

Thajské červené kari ��
kachna, liči, thajská bazalka
495

Hovězí svíčková �
nejlibovější steakové maso,  
omáčka ze zeleného pepře a brandy
850

Jelení hřbet 
kaštany, perník, brusinky
695



P Ř Í L O H Y  /  N A  Z U B

Rýžový pilaf ��
restované vejce, smažená cibule
95

Jasmínová rýže ��
95

Batátové hranolky �
105

Sensa hranolky
parmezán, rozmarýn
115

Grilované brambory �
rozmarýn
95

Restovaná zelenina ��
ústřicová omáčka, sója
95

Selekce asijského pečiva �
papadum, pita, krevetové chipsy
125

Domácí focaccia
95

Smažená rýže�
mangová majonéza
125

Mix ořechů 
125

Sensa kimchi ���
95

S L A D K É

Karamelový banán �
rum, chilli čokoláda, palmový cukr
185

Mangové lassi ��
granátové jablko  
na přání i bezlaktózová verze �
165

Pistáciové tiramisu 
kakao, piškot, amaretto
195

Datlový parfait
mandarinka, mučenka, vanilková 
drobenka
185

Sorbet/zmrzlina �
70 / kopeček

Výběr mezinárodních sýrů � 
fíkové čatní, brioška
325

O M Á Č K Y 

Chilli majonéza �
75

Švestková omáčka ���
75
 
Ze zeleného pepře a brandy �
95

BBQ hoisin �
75

Dobrou chuť! 
Zdeněk  
& Honza

Šéfkuchař: Zdeněk Křížek / @zkrizek
Manažer: Jan Číhal / @jancihal
Facebook / Instagram @sensabistro

www.sensabistro.com

SenSa

Vegetariánské �
Bez laktózy �
Bez lepku �
Sensa signature ⓢⓢ

Informace o obsažených alergenech 
vám ráda poskytne obsluha.
Ceny jsou v Kč.


